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لم تكن مستغربة الضجة التي أثارها إطالق النسخة المطورة من برنامج 
السكن االجتماعي الذي اعتمد كخدمة إسكانية أساسية في العام 2015، 

إذ لم تعد الخدمات اإلسكانية ما بعد إطالق هذا البرنامج كما قبلها.
فالبرنامــج الجديــد أعــاد تصنيــف فئــات ذوي الدخــل المحــدود إلــى مــن 

يتقاضون أجورا تقل أو تزيد عن 500 دينار.
كما ألغى قرار نظام اإلســكان الجديد خدمة القســائم الســكنية، وخفضت 
ســقف اســتحقاق تمويالت الشــراء والبنــاء إلى من يتقاضــون 500 دينار 
فأقل، ليغدو برنامج تمويل السكن االجتماعي بذلك الخدمة األولى لذوي 

الرواتب التي تفوق 500 دينار.

البصرة ـ وكاالتالمنامة - وزارة الداخلية

العامــة  لــإدارة  العــام  المديــر  أوضــح 
إصــالح  مركــز  أن  والتأهيــل  لإصــالح 
مســاء  اتصــاال  تلقــى  النــزالء  وتأهيــل 
النفســي  الطــب  مستشــفى  مــن  أمــس 
فــي  عامــا(   43( محكــوم  بوفــاة  يفيــد 

قضية جنائية.
العامــة  إلدارة  العــام  المديــر  وأشــار 

كان  المذكــور  أن  والتأهيــل  لإصــالح 
يعانــي مــن مــرض نفســي وتم إســعافه 
في مستشفى الطب النفسي بتاريخ 19 
فبرايــر 2019، منوها إلــى انتظار تقرير 
الطــب الشــرعي لتحديــد ســبب الوفــاة 
القانونيــة  اإلجــراءات  اتخــاذ كل  وتــم 

المقررة وإخطار النيابة العامة.

الجنائيــة األولــى  الكبــرى  المحكمــة  عاقبــت 
)57 عامــا( بالســجن  غيابيــا طبيبــا بحرينيــا 
لمــدة 3 ســنوات وأمرت بتغريمــه مبلغ 3000 
دينــار؛ إلدانته ببيع المواد المخدرة والمؤثرة 
عقليــا علــى المدمنيــن، والــذي اعتــرف بــأن 
قصــده مــن ذلــك زيــادة أرباحــه ليــس أكثــر، 
خصوصــا أنه لــم يثبت أنه يتعاطى أية مواد 

مخدرة. وقالت المحكمة في أسباب حكمها، 
إنهــا عند تقديرها للعقوبة تضع في اعتبارها 
ظروف المتهم وكونه طبيبا، لذا فإنها تأخذه 
بقســط من الرأفة بما تخولها المادة )72( من 
قانــون العقوبــات. ولم يحضــر المتهم أيا من 
جلســات محاكمتــه؛ لــذا صــدر الحكــم غيابيا 

بحقه.

تجــددت تظاهــرات العراقييــن العاطليــن عــن 
العمــل فــي مدينــة البصــرة، أمــس الخميــس، 
والفقــر  الخدمــات  نقــص  علــى  احتجاجــًا 
بإقالــة  المتظاهــرون  وطالــب  والبطالــة.= 

محافظ البصرة ورئيس مجلس المحافظة.
وأكــد بعض المتظاهرين أنهــم “خرجوا صباح 
البصــرة  محافــظ  بإقالــة  للمطالبــة  الخميــس 

لعدم وفائه بالعهود التي قطعها لهم”، على حد 
قولهم . وقال الشيخ حيدر السلطان الحلفي، 
وهــو أحــد ناشــطي ومتظاهــري البصــرة: “إن 
معظــم المتظاهريــن الشــباب الذيــن خرجــوا 
اليــوم كانوا مــن الداعمين للمحافــظ، ووقفوا 
وقفــة مشــرفة معــه، لكنــه خذلهــم ولــم يــِف 

بوعوده لهم”.

البصرة “تنتفض” من جديدطبيــب يبيـع المخــدرات للمدمنيــنوفـــاة نزيــل أثنــاء العــــالج

سلمان بن إبراهيم يتفّوق على الرميثيأمراض الشيشةبوتفليقة يحذرانخفاض الصادرات وطنية المنشأبرنامج لـ “متقاعدات االختياري”
أطلق المجلس األعلى للمرأة “برنامج  «

اإلرشاد الوطني للمرأة البحرينية” 
بالتعاون مع الجهات ذات االختصاص؛ 

بهدف دعم المستفيدات من برنامج 
التقاعد االختياري، في حال رغبتهن 

لالنتقال الميسر )اآلمن( من الوظيفة 
الحكومية إلى مجال ريادة األعمال.

انخفضت قيمة الصادرات وطنية  «
المنشأ بنسبة 5 %. وبلغت قيمة 

الصادرات وطنية المنشأ 168 
مليون دينار ليناير 2019 مقابل 176 

مليون دينار للشهر نفسه من العام 
السابق.

خرج الرئيس الجزائري عبدالعزيز  «
بوتفليقة برسالة جديدة للشعب، 

أمس، يشيد فيها بـ”الطابع 
السلمي للمسيرات الشعبية”، 

محذرا في الوقت نفسه من 
“اختراق المسيرات من قبل 

فئات غادرة داخلية أو خارجية”.

مخاطر مروعة كشفت عنها دراسة  «
ضخمة أوردتها كبرى وسائل 

اإلعالم البريطانية، وتشير النتائج 
إلى أن الشيشة ال تقضي فقط 

على جهازك التنفسي بل تتسبب 
في إصابتك بداء السكري والسمنة 

بل أمراض أخرى خطيرة.

اعترف األمين العام السابق لالتحاد اآلسيوي  «
لكرة القدم الماليزي اليكس سوساي بتفوق 

الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة على 
منافسه اإلماراتي محمد خلفان الرميثي 

للمحافظة على رئاسة االتحاد اآلسيوي في 
االنتخابات التي ستجرى في 6 أبريل المقبل 

في العاصمة الماليزية )كوااللمبور(.
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تقدمت 6 بنوك إلى العطاء

البحريــن  مطــار  شــركة  طرحــت 
المناقصــات  مجلــس  جلســة  فــي 
والمزايــدات أمــس مزايــدة لطلب 

30 مليــون  بقيمــة  قــرض تمويــل 
دينــار، وكانــت قد تقدمــت إليها 6 

بنوك بالعطاء ذاته.

لقرض تمويل “المطار”

ُافتتــح أمــس مصنــع يونيفرســال رولنــج 
إلنتــاج حديــد التســليح بطاقــة إنتاجيــة 
تبلــغ  275 ألــف طــن متــري ســنويا، ومــن 
الممكــن زيادتها إلــى 300 ألف طن متري، 
في وقت يبلغ فيه اســتهالك البحرين من 

ا. الحديد 250 ألف طن سنويًّ

يتجه مجلس الشــورى في جلسته المقبلة 
للتصويــت علــى قانــون اســتخراج الرمال 

البحرية للمرة الثالثة.
مرتيــن  علــى   التوالــي  التشــريع  وأعيــد 
مــن جانــب أعضــاء المجلــس إلــى اللجنــة 

المختصة.

275 ألف طن متري إنتاج 
“يونيفرسال” للحديد

“الشورى” يبحث 
قانون الرمال مجددا

توصيـــل “إســـكان الرملـــي” بشـــبكة ســـلماباد مؤقًتـــا
مليون دينار

مليون دينار

43.5 كلفة “الصرف الصحي” في 4 سنوات30

البلديــات  وشــؤون  األشــغال  وزيــر  قــال 
إن  خلــف  عصــام  العمرانــي  والتخطيــط 
الــوزارة نفــذت فــي األعوام مــن 2015 إلى 
2018 25 مشــروع صــرف صحــي بتكلفــة 
بلغــت 43.5 مليــون دينــار، شــملت مختلف 

مناطق مملكة البحرين.
وأشــار فــي رّده علــى استفســارات للنائــب 
غــازي آل رحمــة إلــى أن المشــاريع تنوعت 
بين إنشــاء شــبكات صرف صحي جديدة، 
الصــرف  شــبكات  لبعــض  تأهيــل  وإعــادة 

الصحي ومحطات المعالجة.
وذكر أن هناك مشروًعا واحًدا من مشاريع 
الــوزارة ببرنامج عمل الحكومة الســابق لم 
ينفــذ، وهــو مشــروع شــبكة ميــاه الصــرف 
لعــدم توفــر  الصحــي لمنطقــة جدحفــص؛ 
أي طاقــة اســتيعابية ضمــن نظــام الصرف 
مناطــق  أي  لتوصيــل  القائــم  الصحــي 

جدول مشاريع قطاع الصرف الصحي المنتهية والمدرجة ضمن برنامج عمل الحكومة )2018 - 2014( إضافية.
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سيدعلي المحافظة

)٠٤(

بومبيو في رسالة دعم وتضامن: نظام الماللي اختلس أموالكم

يعيشون في فقر مدقع

قال عضو الهيئة األكاديمية في جامعة طهران عباس آخوندي إن 19 مليون شخص يعيشون في فقر مدقع في إيران، ويشكل هذا 
العدد ثلث سكان المدن، وربع إجمالي سكان البالد.

إيران تهدم بيوت الفقراء في األحواز

وفورات بالخط السادس
“ألبا”: المرحلة الرابعة لـ “تايتن” تخفض الكلفة 100 مليون

اجتماع الجمعية العمومية غير العادي لـ “ألبا”

أعلن رئيس مجلس إدارة شــركة “ألبا” 
الشــيخ دعيج بن ســلمان بن دعيج آل 
بقيمــة  خليفــة عــن تحقيــق وفــورات 
بنحو 200 مليون دوالر ضمن مشروع 
الخط الســادس للتوسعة، والتطلع إلى 

تحقيق مزيد من الوفورات مع تسارع 
التشغيل الناجح للمشروع.

ســلمان  بــن  دعيــج  الشــيخ  وقــال 
اجتمــاع  هامــش  علــى  للصحافييــن 
وغيــر  العاديــة  العموميــة  الجمعيــة 
العادية أمس إن “نشــهد اليوم انطالق 
المرحلــة الرابعــة مــن مشــروع تايتــن 

التــي تهــدف لخفــض الكلفــة النقديــة 
نهايــة  مــع  دوالر  مليــون   100 بقيمــة 
العــام 2020 – األمــر الذي يعد ضروريا 
مكانتنــا  علــى  الحفــاظ  مــن  لنتمكــن 
الرائــدة بالنســبة لمنافســينا، مــع األخذ 
فــي االعتبــار جميــع التحديــات التــي 

)١٠(تواجه صناعة األلمنيوم”.
)١٤(

أمل الحامد من عسكر

عواصم ـ وكاالت

وأضــاف فــي تصريح نقلــه موقع 
ســبيل  يوجــد  ال  أنــه  “تابنــاك” 
للخــروج مــن هــذا الوضــع ســوى 
“التجديــد الحضري”، موضحا أنه 
“على الرغم من تنفيذ العديد من 
المشــاريع الســكنية، مــازال هنــاك 
مالييــن الوحــدات الســكنية غيــر 
صالحــة فــي البالد، مما يدل على 
أن لدينــا مشــكلة فــي التعريفــات 

الخاصة بمجال السكن”.
ووجه وزيــر الخارجية األميركي 
إلــى  رســالة  بومبيــو  مايــك 
لــدى  أن  فيهــا  أكــد  اإليرانييــن، 
حيــاة  “دمــروا  أشــخاصا  إيــران 
المواطنيــن واختلســوا أموالهم”، 
في إشــارة إلى الطبقة السياسية 

الحاكمة.

المحرر االقتصادي

مليون دوالر

مليون إيراني 20019

زينب العكري من الحد

مروة خميس

عباس إبراهيم

)٠٨(

محرر الشؤون المحلية



شــّكل وضــع حجــر األســاس لمشــروع تحديث 
يــوم  “بابكــو”  البحريــن  نفــط  شــركة  مصفــاة 
الثالثــاء الماضــي حدثا تاريخيــا كبيرا؛ بوصفه 
انطالقــة جديــدة لنمــو القطاع النفطي، تجســد 
نهــج الحكومة برئاســة رئيس الــوزراء صاحب 
بــن ســلمان آل  الملكــي األميــر خليفــة  الســمو 
خليفة، في تعزيز موارد المملكة عبر سياســات 
لالرتقــاء  شــاملة  وإســتراتيجيات  متنوعــة 
مــع  بــه  والنهــوض  الوطنــي  االقتصــاد  ببنيــة 
تنويــع قطاعاتــه اإلنتاجيــة المختلفــة. وتتمثل 
أهميــة مشــروع تحديــث مصفــاة “بابكــو” فــي 
واألضخــم  األكبــر  الصناعــي  المشــروع  كونــه 
فــي تاريــخ البحرين، بحجم اســتثمارات يصل 
إلــى 4.2 مليــار دوالر، ويســتهدف رفــع الطاقــة 
اإلنتاجيــة فــي المصفــاة إلــى 360 ألــف برميــل 
يوميــا مــن نحــو 267 ألــف برميل يوميــا حاليا، 
كما أنه يســلط الضوء علــى توجهات الحكومة 
بمواصلــة وتيــرة البنــاء رغــم التحديــات التــي 
يشــهدها االقتصــاد العالمــي، وهــو مــا يؤكــده 
صاحــب الســمو الملكــي رئيــس الــوزراء بصفة 
دائمــة مــن أن “الحكومــة لديهــا عــزم ال يليــن 
للمضي قدما في رســم بحرين المســتقبل على 
مســيرة  تعتــري  التــي  التحديــات  مــن  الرغــم 
التنميــة”. ولعــل تأكيــد صاحــب الســمو الملكي 
األميــر خليفــة بن ســلمان آل خليفة، لدى وضع 
حجر األساس، بحضور ولي العهد، نائب القائد 
األعلــى، النائــب األول لرئيــس مجلــس الوزراء 
صاحــب الســمو الملكــي األمير ســلمان بن حمد 
آل خليفــة، أن “قطــاع النفــط فــي المملكة على 
أعتــاب مرحلــة جديدة تبشــر بمســتقبل واعد”، 
لخير دليل على أهمية المشروع واألثر المنتظر 

منه في دعم االقتصاد الوطني. 
ويمكن قراءة أهمية المشروع من زاوية أخرى، 
فهــو يأتــي فــي أعقــاب اإلعــالن عــن اكتشــاف 
موارد من النفط الصخري الخفيف والغاز، الذي 
ُيعــد أكبــر اكتشــاف فــي تاريــخ المملكــة، حيث 
يقع في منطقة خليج البحرين وبمساحة تقدر 
بـ 2000 كيلومتر ُمربع. ويحتوي على ما ال يقل 
عــن 80 مليــار برميل من النفــط الصخري بينما 

تتــراوح احتياطــات الغــاز فــي الحقــل بيــن 10 
تريليونــات و20 تريليــون قــدم مكعبة، وكذلك 
في أعقاب تدشــين خــط أنابيب النفط الجديد 
فــي نوفمبــر الماضــي، الــذي يربــط بيــن مملكة 
البحرين والمملكة العربية الســعودية الشقيقة، 
كثمــرة للتعــاون المســتمر بيــن بابكــو وأرامكــو 
بســعة تقــدر بـــ 358 ألــف برميل يوميــا، وطوله 
)112( كيلومترا من السعودية إلى البحرين في 
مصفــاة بابكــو، وهــو المشــروع الذي قــال وزير 
النفــط الشــيخ محمــد بــن خليفــة إنــه ســيرفع 
قيمــة النفط المســتورد من المملكة ســنويا إلى 

أكثر من 10 مليارات دوالر من النفط المكرر.
ويعــد مشــروع تحديــث مصفــاة شــركة نفــط 
البحريــن “بابكــو” الــذي جاء تنفيــذا لتوجيهات 
واألمــن  الطبيعيــة  للثــروات  العليــا  اللجنــة 

القائــد  نائــب  العهــد  االقتصــادي برئاســة ولــي 
األعلــى النائــب األول لرئيــس مجلــس الــوزراء 
صاحــب الســمو الملكــي األمير ســلمان بن حمد 
آل خليفــة، أحــد المشــاريع التطويريــة المهمــة 
فــي مجــال النفــط والغــاز، إذ ينتظــر أن يســهم 
المشروع الذي يتوقع االنتهاء منه العام 2022 
فــي رفــد الميزانيــة العامــة للدولــة بالمزيــد من 
األرباح والموارد المالية، التي تمكنها من تلبية 
احتياجــات المواطنيــن من مختلــف الخدمات، 
كما يســاهم في توفير اآلالف من فرص العمل 
مــن  وأكثــر  للمواطنيــن،  العاليــة  األجــور  ذات 

2000 فرصة عمل في القطاع الخاص.
ويتوافــق المشــروع مــع توجــه البحريــن فــي 
مواكبــة أحــدث التطــورات التكنولوجيــة، فــي 
القطــاع الصناعــي، حيــث يســتهدف المشــروع 

إنتــاج منتجــات نظيفــة وذات قيمــة مضافــة 
وصديقــة للبيئــة، األمــر الــذي يفتــح المزيد من 
األســواق الخارجيــة أمــام المنتجــات النفطيــة 

البحرينية ويعزز من تنافسيتها.
ويعكس نجاح المشروع في استقطاب اهتمام 
إذ  العالمــي،  المســتوى  علــى  التمويــل  جهــات 
شــاركت في تمويله كبريات الشــركات والبنوك 
والعالميــة،  المحليــة  الماليــة  والمؤسســات 
البحرينــي،  االقتصــاد  فــي  العالميــة  الثقــة 
حيــث حصــل المشــروع علــى تمويــالت بقيمــة 
وتــم  المصفــاة،  لتحديــث  دوالر  مليــارات   6
توقيــع اتفاقيــة مــع مؤسســة “تيكنيــب اف ام 
ســي” األميركيــة لتزويــد الخدمــات الهندســية 
والشــرائية واإلنشــائية للمشــروع بـــ 4.2 مليــار 
يقــوم كونســورتيوم مكــون  دوالر، وبموجبهــا 

من مجموعة من الشــركات )شــركة تيكنيكاس 
سامســونج  وشــركة  اإلســبانية،  ريونيــداس 
المشــروع  لهــذا  األعمــال  باســتكمال  الكوريــة( 

الضخم في أوائل العام 2022.
وإلــى جانب مشــروع تحديث مصفــاة “بابكو”، 
المشــاريع  مــن  عــددا  حاليــا  البحريــن  تنفــذ 
التطويريــة العمالقــة فــي مجال النفــط والغاز، 
من بينها مشــروع مرفأ البحرين للغاز الطبيعي 
المســال، الذي يتألف مــن وحدة تخزين عائمة، 
ومرفــأ وحاجــز بحــري الســتالم الغــاز الطبيعي 
المســال، ومنصة مجاورة لتبخير الغاز المســال 
ليعــود إلى حالته الغازيــة، وأنابيب تحت الماء 
لنقــل الغــاز مــن المنصــة إلــى الشــاطئ، ومرفق 
بــري الســتالم الغــاز، إضافــة إلــى منشــأة بريــة 
إلنتــاج النيتروجيــن، وتبلغ قدرتــه 800 مليون 
أن  المرتقــب  ومــن  اليــوم،  فــي  مكعــب  قــدم 
يتــم االنتهــاء منــه فــي الربــع األول مــن 2019، 
وســيكون المرفأ مملوكا بنســبة 30 % للشــركة 
القابضــة للنفــط والغــاز وبنســبة 70 % لتحالف 
شــركات يضــم “نيــكاي إل جــي” و”سامســونغ” 
تشــمل  كمــا  لالســتثمار.  الخليــج  ومؤسســة 
المشــروعات التطويرية مشــروع إنشاء مصنع 
الشــركة  وتعمــل  البحريــن،  فــي  للعطريــات 
وشــركة  البحرينيــة  والغــاز  للنفــط  القابضــة 
صناعــة الكيماويات البترولية “الكويتية”، على 
االنتهــاء مــن الدراســات والتصاميم الهندســية 
الخاصــة بالمشــروع حاليــا، وتشــير تقاريــر إلى 
أن كلفــة المشــروع ســتكون مناصفــة فيما بين 
الجهتيــن، بطاقــة إنتاجيــة تبلــغ 1.44 مليــون 
طــن ســنويا، وبكلفــة تصل إلــى مليــاري دوالر. 
وعلــى صعيد أخر، فقد قطعت الحكومة خالل 
تنميــة  فــي  كبيــرا  شــوطا  الماضيــة  الســنوات 
قطــاع النفــط والغــاز والصناعــات المرتبطــة به 
مــن خــالل اســتمرار عمليــات االستكشــاف في 
عــن  أثمــرت  والتــي  المملكــة،  أنحــاء  مختلــف 
اكتشافات ضخمة للنفط الصخري، إضافة إلى 
إنشــاء مرفــأ الســتيراد الغــاز الطبيعي المســال 
وتدشــين خط أنابيب الجديد الســتيراد النفط 
الخام من السعودية، فضال عن مشروع تطوير 
مصفاة “بابكو” الذي سيســهم في زيادة الســعة 

التكريريــة للمصفــاة وزيــادة نســبة المشــتقات 
النفطية. 

وعلى الرغم من أن تراجع أســعار النفط عالميا 
خــالل الســنوات الماضيــة يعد أكبــر التحديات 
التــي واجهــت الكثيــر مــن االقتصــادات التــي 
تعتمــد علــى النفط كمصدر رئيس للدخل، ومن 
قيــادة  تحــت  المملكــة  أن  إال  البحريــن،  بينهــا 
عاهــل البــالد صاحــب الجاللــة الملــك حمــد بن 
عيسى آل خليفة، بذلت قصارى جهدها لتعزيز 
النمــو االقتصادي عبر اســتثمار كافة المقومات 
التــي يتمتــع بهــا االقتصــاد الوطنــي؛ للحفــاظ 
على ريادة المملكة وتنافســيتها في العديد من 

القطاعات، ومن بينها القطاع النفطي.
ولــم يقــف انخفــاض أســعار النفــط أبــدا عائقــا 
أمــام جهــود الحكومــة التنموية، بــل دافع نحو 
ابتــكار آليــات جديــدة لتنميــة مــوارد االقتصاد 
الوطنــي والنهــوض بــه مــن النواحــي كافة، من 
فــي  المســتدامة  للتنميــة  إســتراتيجية  خــالل 
شــتى القطاعــات ترتكــز علــى أســاليب متعــدد 
التــي  االقتصاديــة  والسياســات  الكفــاءة  مــن 
تبنتها الحكومة، والتي مكنتها من الصمود في 
وجه التحديات، حيث تركزت جهود الحكومة 
والتــي  الدخــل،  مصــادر  تنويــع  فــي  ورؤيتهــا 
تشــمل تنمية اإليرادات النفطية وغير النفطية 

على حد سواء.
والخالصــة، إن مــا يشــهده قطــاع النفــط فــي 
مملكــة البحريــن مــن تطــور يتناســب وأحــدث 
التطورات التقنية الحديثة في مجال التنقيب 
الصيانــة  عمليــات  وكذلــك  واالستكشــافات، 
مصفــاة  تشــهدها  التــي  المســتمرة  والتوســعة 
“بابكــو” والتوســع فــي عمليــات تكريــر النفــط 
وغيرهــا  المســال  الغــاز  مرفــأ  وانشــاء  الخــام 
مــن مشــروعات، كلهــا من شــأنها أن تســهم في 
مــن  مزيــد  وتوفيــر  الوطنــي،  االقتصــاد  دعــم 
فــرص العمــل للمواطنين، وهو الهدف األســمى 
الــذي تعمــل من أجلــه الحكومة برئاســة رئيس 
الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي األميــر خليفة 
بــن ســلمان آل خليفــة، والتــي تضــع تحســين 
األوضــاع الحياتيــة والمعيشــية للمواطــن فــي 

صدارة أولوياتها.
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البحرين تتلقى شكر القيادة السعودية
تلقــى عاهل البالد صاحــب الجاللة الملك 
ورئيــس  خليفــة  آل  عيســى  بــن  حمــد 
األميــر  الملكــي  الســمو  صاحــب  الــوزراء 
خليفــة بــن ســلمان آل خليفة وولــي العهد 
نائــب القائد األعلــى النائــب األول لرئيس 
مجلــس الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي 
األمير ســلمان بن حمــد آل خليفة برقيات 
شــكر جوابيــة من عاهــل المملكــة العربية 
الحرميــن  خــادم  الشــقيقة  الســعودية 
بــن عبدالعزيــز  الملــك ســلمان  الشــريفين 
التعزيــة  برقيــات  علــى  ا  ردًّ ســعود،  آل 
بوفــاة  إليــه  بهــا  بعثــوا  التــي  والمواســاة 
المغفور له بإذن هللا تعالى صاحب السمو 
الملكي األمير عبدهللا بن فيصل بن تركي 

األول بــن عبدالعزيــز آل ســعود والمغفــور 
لهــا بــإذن هللا تعالى والدة صاحب الســمو 
عبدالرحمــن  بــن  تركــي  األميــر  الملكــي 

بــن عبدالعزيــز آل ســعود، ضمنهــا خــادم 
شــكره  خالــص  الشــريفين  الحرميــن 
وتقديــره على المشــاعر األخوية الكريمة، 

متمنيا لهم موفور الصحة والسعادة.
كمــا تلقــى صاحــب الســمو الملكــي رئيس 
الــوزراء وصاحــب الســمو الملكــي األميــر 
سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب 
القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس 
الــوزراء برقيــة شــكر جوابيــة مماثلــة من 
ولــي العهــد نائــب رئيــس مجلس الــوزراء 
وزيــر الدفــاع بالمملكة العربية الســعودية 
صاحــب الســمو الملكــي األميــر محمــد بن 
ســلمان بــن عبــد العزيــز آل ســعود أعــرب 
فيهــا ســموه عــن خالــص شــكره وتقديــره 
لصاحــب الســمو الملكــي رئيــس الــوزراء 
وصاحــب الســمو الملكــي ولــي العهد على 
مشــاعر ســموهما األخوية الكريمة متمنيًا 

لسموهما موفور الصحة والسعادة.

المنامة - بنا

local
@albiladpress.com

مــمــلــكــة  ــة  ــيـ ــارجـ خـ وزارة  أدانـــــــت 
اإلرهــابــي  االنــفــجــار  بشدة  البحرين 
الذي وقع بالقرب من القصر الرئاسي 
ــنــة مــقــديــشــو بــجــمــهــوريــة  ــي مــدي فـ
الــصــومــال الــفــيــدرالــيــة، وأســفــر عن 

مقتل وإصابة عدد من األشخاص.
عــن  الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  وأعــــربــــت 
تعازيها ومواساتها ألهالي الضحايا 
لجميع  العاجل  بالشفاء  وتمنياتها 
المصابين جراء هذا العمل اإلرهابي، 
مع  البحرين  مملكة  تضامن  مؤكدة 
ضد  الفيدرالية  الصومال  جمهورية 
ــتــطــرف واإلرهــــــاب بكل  الــعــنــف وال

صوره وأشكاله.

المنامة - وزارة الخارجية

“الخارجية” تدين التفجير 

اإلرهابي في مقديشو

الرفاع - قوة الدفاع

الرفاع - قوة الدفاع

قــام القائــد العــام لقــوة دفــاع البحرين المشــير الركن الشــيخ خليفة بــن أحمد آل 
خليفة صباح أمس، بزيارة تفقدية إلى عدد من وحدات قوة دفاع البحرين.

وخــالل الزيــارة أكــد القائــد العام لقــوة دفاع 
البحريــن إنه منــذ انطالق الضوء األول لهذه 
القــوة األبية بعون مــن هللا تعالى ثم بعزيمة 
ســواعد أبنــاء البحريــن المخلصيــن وبقيادة 
حكيمــة ورؤى ثاقبــة مــن لــدن عاهــل البــالد 
صاحــب الجاللــة الملــك حمــد بن عيســى آل 
وال  كان  البحريــن  دفــاع  قــوة  فــإن  خليفــة 
يــزال رجالهــا يبذلــون الغالــي والنفيــس مــن 
أجــل الــذود عــن ثــرى هــذه األرض الطيبــة، 
إمكانياتهــا  كافــة  القــوة  هــذه  وتســّخر  كمــا 
ووحداتهــا  أســلحتها  لتجهيــز  وجهودهــا 
بأحــدث مناهــج اإلعــداد والتدريــب ومدهــا 
بالمنظومات القتالية المتطورة والتجهيزات 
أحــدث  بذلــك  لتواكــب  المتقدمــة،  اإلداريــة 
الجيــوش فــي المنطقة. وأوضح أن أســلحة 
ووحــدات قــوة دفــاع البحريــن تحمــل أمانة 

عــن  الدفــاع  أمانــة  وهــي  عظيمــة  مقدســة 
ا وبحًرا، كما يقع على عاتقها  ا وجوًّ الوطن برًّ
مســؤوليات وطنيــة جســام، ودور مهــم على 
المســتوى اإلقليمــي والدولي تنفذ من خالله 
واجبــات قتاليــة أخويــة مشــتركة وتســاهم 
عســكرية  ومشــاركات  إنســانية  مهــام  فــي 

لحفظ االستقرار ومحاربة اإلرهاب.

اســتقبل قائــد الحــرس الملكي ســمو اللواء 
آل خليفــة  بــن حمــد  ناصــر  الشــيخ  الركــن 
بمكتبــه فــي قيــادة الحــرس الملكــي صبــاح 
أمس نائب قائد القيادة المركزية األميركية 
 Lt.General برغســون  تومــاس  الفريــق 

Thomas W Bergeson والوفد المرافق.
ورحــب ســمو قائــد الحــرس الملكــي بنائــب 
قائــد القيــادة المركزيــة األميركيــة والوفــد 

مــع  ســموه  بحــث  اللقــاء  خــالل  المرافــق، 
التعــاون  تعزيــز  أطــر  األميركــي  الجانــب 
ِبقــدم  المشــترك، مشــيًدا ســموه  العســكري 
وُعمــق العالقــات التاريخيــة الوثيقــة التــي 
تربــط مملكــة البحرين والواليــات المتحدة 
األميركيــة في جميع المجاالت وما تشــهده 
تلــك العالقــة مــن تطــور ونمــاء علــى كافــة 

األصعدة.

القائد العام: مسؤوليات جسام تتحملها “الدفاع”

تعزيز أطر التعاون مع أميركا
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التحديث ثمرة 
للتعاون بين 

“بابكو” و”أرامكو”

تنمية اإليرادات 
النفطية وغير 

النفطية

دعم االقتصاد وتوفير 
مزيد من فرص 

العمل للمواطنين

خادم الحرمين الشريفين جاللة الملك

سمو رئيس الوزراء يضع حجر أساس مشروع تحديث مصفاة شركة نفط البحرين )بابكو( بحضور سمو ولي العهد

المنامة - بنا

ــتــحــديــات ــي مــواجــهــة ال ــيــن فـ ــة ال يــل ــوم ــك ــح ــزم ال ــ ــو رئـــيـــس الــــــــوزراء: ع ــم س

تحديث مصفاة “بابكو” يجسد نهج الحكومة في تعزيز الموارد

اســتقبل القائــد العــام لقــوة دفــاع البحريــن المشــير الركــن الشــيخ 
خليفــة بــن أحمد آل خليفة في مكتبه بالقيادة العامة صباح أمس، 
نائــب قائــد القيــادة المركزيــة األميركيــة الفريق توماس برغســون 
Lt.General Thomas W Bergeson نائــب قائــد القيادة المركزية 
األميركيــة والوفــد المرافــق، وذلــك بحضــور رئيــس هيئــة األركان 

الفريق الركن ذياب بن صقر النعيمي.
القيــادة  قائــد  بنائــب  البحريــن  دفــاع  لقــوة  العــام  القائــد  ورحــب 

المرافــق، وتــم اســتعراض عالقــات  المركزيــة األميركيــة والوفــد 
التعاون والصداقة القائمة بين مملكة البحرين والواليات المتحدة 
األميركيــة وســبل تعزيزهــا ومــا تشــهده مــن تطــور علــى مختلــف 
األصعــدة خاصــة مــا يتعلــق منهــا بالتنســيق العســكري والتعــاون 
الدفاعــي بيــن البلدين الصديقين. حضر اللقاء مدير ديوان القيادة 
العامــة اللــواء الركن حســن محمد ســعد، ومدير التعاون العســكري 

اللواء الركن بحري محمد هاشم السادة.

استعراض التنسيق العسكري والتعاون الدفاعي مع أميركا
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تحديث آليات ونظم العمل بـ “الداخلية”
ـــزة “القـــادة المنجـــزون” ـــد عـــادل أميـــن بجائ ـــئ العمي ـــداهلل يهّن ـــن عب راشـــد ب

اســتقبل وزير الداخلية الشــيخ راشــد بن عبدهللا آل خليفة، صباح أمس، وبحضور رئيس 
األمــن العــام اللــواء طــارق الحســن، الوكيل المســاعد للموارد البشــرية العميد عــادل أمين، 
بمناســبة فــوزه بجائــزة فاينجبــاوم للتمّيز القيادي عن فئة “القادة المنجــزون” التي أطلقتها 

جامعة حمدان بن محمد الذكية بدولة اإلمارات العربية المتحدة.

وفــي اللقــاء، هنــأ الوزيــر، الوكيــل المســاعد 
البشــرية، معرًبــا عــن اعتــزاز وزارة  للمــوارد 
يعــد  والــذي  اإلقليمــي،  بالتقديــر  الداخليــة 
إحدى ثمار استراتيجية التطوير والتحديث 
المعمــول بهــا بــكل إدارات الــوزارة، ويعكــس 
مــا حققتــه المــوارد البشــرية مــن تقــدم فــي 
مجــال التميز، بما من شــأنه تقديم الخدمات 
الســرعة  درجــات  بأعلــى  الــوزارة  لموظفــي 

والدقة والكفاءة.
وشّدد على أن الوزارة، ماضية قدًما في دعم 
وتطويــر العنصــر البشــري، مــن خــال تبنــي 
معاييــر عالميــة فــي مختلف مجــاالت العمل، 
منّوًهــا إلــى أهميــة االســتمرار فــي تحديــث 

آليــات ونظم العمــل وصقل القــدرات العلمية 
عــن  معرًبــا  التطــورات،  ومواكبــة  والعمليــة 

تمنياته للجميع بدوام التوفيق والسداد.
مــن جهتــه، أعــرب العميــد عــادل أميــن عــن 
شــكره وتقديــره لوزيــر الداخلية علــى اللفتة 
الكريمــة، والتــي تمثــل دافعــا لمواصلــة مزيد 

من العمل والعطاء في خدمة الوطن.

المنامة - وزارة الداخلية

دشــن محافظ العاصمة الشــيخ هشــام بن عبدالرحمن آل خليفة، فعالية القرية المرورية التي تنظمها اإلدارة العامة للمرور؛ 
بمناسبة أسبوع المرور خالل الفترة 7 - 16 مارس الجاري بمجمع األفنيوز.

بتوجيهــات  العاصمــة  محافــظ  وأشــاد 
وزيــر الداخليــة الفريــق أول ركن الشــيخ 
بتكثيــف  خليفــة  آل  عبــدهللا  بــن  راشــد 
البرامــج التوعويــة والحمــات التثقيفية 
لتحقيــق  الازمــة  اإلرشــادات  واتبــاع 
الســامة المروريــة علــى الطريــق، مثمنــا 
جهــود اإلدارة العامــة للمــرور فــي تنفيــذ 
القانون وتقديم كافة الخدمات المرورية 
للجمهــور والتواصــل مــع مختلــف فئــات 
المجتمــع لتحقيق هذا التوجه، معربا عن 
شــكره وتقديره لتعــاون الجهات الداعمة 

لبرامج وفعاليات أسبوع المرور.
التعــاون  تعزيــز  أهميــة  المحافــظ  وأكــد 
المجتمــع  فئــات  كافــة  مــع  والتاحــم 
للنهوض بمســتوى الوعي العام ومعالجة 

أهــم الظواهــر الســلبية فــي المجتمع، من 
خــال تنظيــم الفعاليــات المتنوعــة التي 
تتنــاول القضايا والموضوعات التثقيفية 
والتوعوية على وجه الخصوص؛ لضمان 
المفاهيــم  وتصحيــح  المجتمــع  ســامة 

الخاطئة لدى البعض.
اإلدارة  عــام  مديــر  أوضــح  جهتــه،  مــن 
العامة للمرور العميد الشــيخ عبدالرحمن 
بــن عبدالوهــاب آل خليفــة أنــه احتفــاًء 
بأســبوع المرور، وضعــت اإلدارة البرامج 
والتــي  المتكاملــة،  المروريــة  والخطــط 
تتماشــى مــع توجيهــات وزيــر الداخليــة، 
والتي تؤكد ضرورة إشراك كافة الجهات 
المدنــي  المجتمــع  فــي  والمؤسســات 
فــي المســاهمة بالحفــاظ علــى الســامة 

المرورية للسائق والمشاة، مما يسهم في 
تحقيــق مبدأ الشــراكة المجتمعية ويلبي 

أهدف ورسالة اإلدارة العامة للمرور.
فرصــة  المــرور  أســبوع  أن  وأوضــح، 
باألنظمــة  االلتــزام  بأهميــة  للتذكيــر 
والقواعد المرورية والتحلي بالمسؤولية 
مــن  المجتمــع  حمايــة  فــي  المشــتركة 
الحــوادث واإلصابــات التــي باتــت تقلــق 
الجميــع لمــا تخلفــه مــن وفيــات وأعبــاء 
اقتصادية على المســتوى الفردي أو على 

مستوى الدولة.
وتتضمــن القريــة المروريــة أكثــر مــن 18 
ركنــا متنوعــا، وتشــتمل علــى العديــد من 
التــي  والتعليميــة  التوعويــة  الفعاليــات 
تتناســب مــع مختلــف الشــرائح العمرية، 

كعرض أفام تســجيلية توعوية مرورية 
فــي ســينما القريــة، ومســرح القرية الذي 
والمســابقات،  المتنوعــة  البرامــج  يقــدم 
القواعــد  األطفــال  لتعليــم  وزاويــة 
اإلشــارات  علــى  والتعــرف  المروريــة 

لهــم  تؤمــن  التــي  المروريــة  والعامــات 
العبــور الســليم علــى الطــرق، كما تشــارك 
المعلومــات  وهيئــة  األشــغال،  وزارة 
والحكومــة اإللكترونيــة، وبرنامــج “معــا” 
وشــركة  واإلدمــان،  العنــف  لمكافحــة 

البحريــن الوطنية للتأميــن “BNI” بعرض 
تجاربهــم وأنشــطتهم للجمهور من خال 
زوايــا توعوية وتفاعليــة لتعليم األطفال 
القواعــد المرورية التــي تؤمن لهم العبور 

السليم.

المنامة - وزارة الداخلية

محافظ العاصمة يفتتح “القرية المرورية”

محافظ العاصمة يدشن فعالية القرية المرورية  بمجمع “األفنيوز”

المنامة - وزارة الداخلية

كــرم محافــظ الجنوبيــة ســمو الشــيخ خليفــة بــن علــي آل خليفــة الموظفيــن 
الفائزيــن فــي المســابقة الثقافيــة التراثيــة. وجــاءت المســابقة ضمــن سلســلة 
مــن الفعاليــات والبرامــج الدوريــة التــي تنظمها المحافظــة للموظفيــن، تنفيذا 
لتوجيهــات ســمو المحافــظ بأهميــة تشــجيع الموظفيــن على اإلثــراء المعرفي 
وزيادة التواصل بينهم، واالهتمام بالموظفين وتحفيزهم. وفاز في المســابقة 
الثقافيــة التراثيــة كل مــن فهــد محمد الكعبــي بالمركز األول، ومحمــد إبراهيم 
الرميحــي، ويوســف عــادل مــال هللا بالمركز الثاني، فيما فــاز خالد عبداللطيف 

حاجي بالمركز الثالث.

سمو محافظ الجنوبية يكرم 
الفائزين في “المسابقة التراثية”

استقبل وزير الداخلية الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة  «
أمس، سفير الواليات المتحدة األميركية لدى مملكة 

البحرين جاستين سيبيريل، وذلك بحضور اللواء طارق 

بن حسن الحسن رئيس األمن العام. وتم خالل اللقاء، 
استعراض العالقات الثنائية القائمة بين البلدين الصديقين، 

وبحث عدد من الموضوعات ذات االهتمام المشترك.

استعراض العالقات الثنائية بين البحرين وأميركا

المنامة - بنا

أقيــم تحــت رعايــة رئيس الحرس الوطني الفريق أول ركن ســمو الشــيخ 
محمــد بــن عيســى آل خليفــة، حفل ختــام بطولة رئيس الحــرس الوطني 
والمســدس،  بالبندقيــة  الرمايــة  العســكري ومســابقة  الماراثــون  لســباق 
بحضــور مديــر أركان الحــرس الوطني اللواء الركن الشــيخ عبدالعزيز بن 
ســعود آل خليفــة، وذلــك صباح أمس في مجمع ميادين الرماية بمعســكر 

الصخير.

ولــدى وصول ســمو رئيــس الحرس 
االحتفــال،  موقــع  إلــى  الوطنــي 
الحــرس  أركان  مديــر  ويرافقــه 
الوطنــي، كان فــي االســتقبال كبــار 
ضبــاط الحــرس الوطنــي مــن قــادة 

الوحدات ورؤساء الشعب.
وبــدأت بطولة ســمو رئيس الحرس 
الوطني بســباق الماراثون العسكري 
لوحــدات الحــرس الوطنــي لمســافة 
 7:30 الســاعة  فــي  كيلومتــرا   42
صباحا، انطاقا من البوابة الرئيســة 
بــدوار  مــرورا  الصخيــر  لمعســكر 
العوالــي ثــم منطقــة حفيرة وشــارع 
الملــك حمــد وشــارع العمــر، وانتهاء 
لمجمــع  الرئيســة  المنصــة  أمــام 
ميادين الرماية؛ ليكون فريق وحدة 
العمليــات الخاصــة أول الفــرق التي 
تقطــع مســافة المارثون، تــاه فريق 

كتيبة الحرس الوطني التاسعة.
وتتمثــل بطولة الماراثون العســكري 
فــي تتابــع الفريــق الواحــد، المكــون 
المســافة  قطــع  فــي  فــردا   21 مــن 
اإلجمالية حاما معداته العســكرية، 

وذلك بمعدل كيلومترين لكل فرد.
كما شــاركت جميع وحدات الحرس 
مســابقة  تصفيــات  فــي  الوطنــي 
والمســدس،  بالبندقيــة  الرمايــة 
يومــي  مــدى  علــى  أقيمــت  والتــي 
3 و4 مــارس، وتأهــل منهــا 4 فــرق 
للتصفيــات النهائيــة التــي اختتمــت 
اليــوم 7 مــارس وتحــدد علــى إثرها 
العمليــات  لوحــدة  األول  المركــز 
اإلســناد  لوحــدة  والثانــي  الخاصــة 

اإلداري.
وفــي الختــام، تفضــل ســمو رئيــس 
كــؤوس  بتســليم  الوطنــي  الحــرس 
للمركزيــن  والميداليــات  البطولــة، 
ســموه  منوهــا  والثانــي،  األول 
بالــدور الواســع الــذي توليــه رئاســة 
الحــرس الوطنــي للرياضــة، وأهمية 
هــذه  مثــل  تنظيــم  علــى  الحفــاظ 
البطوالت والمسابقات لرفع مستوى 
وبمــا  البدنيــة،  واللياقــة  التنافســية 
العمــل  مســتوى  تعزيــز  فــي  يســهم 
الحــرس  منســوبي  بيــن  الجماعــي 

الوطني.

رئيس الحرس الوطني يرعى 
الماراثون العسكري

إشادة بدور أميركا في خدمة األمن والسالم
سمو ولي العهد يؤكـد تـعـزيـز الـتـنـسـيـق الـمـشـتـرك بـيـن الـبـلـديـن

أكــد ولــي العهــد نائــب القائــد األعلــى النائــب 
األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب الســمو 
الملكــي األميــر ســلمان بــن حمــد آل خليفــة 
والتنســيق  التعــاون  تعزيــز  أهميــة مواصلــة 

والواليــات  البحريــن  مملكــة  بيــن  الثنائــي 
أســس  علــى  القائمــة  األميركيــة  المتحــدة 
واالســتراتيجية  التاريخيــة  العاقــات  مــن 
الممتــدة التــي تجمــع البلديــن الصديقيــن بما 
األمــن  ويحقــق  المشــتركة  المصالــح  يخــدم 

واالستقرار في المنطقة.

جــاء ذلــك، لدى لقاء ســموه بقصــر القضيبية 
أمــس بحضــور رئيــس هيئــة األركان الفريــق 
القيــادة  قائــد  نائــب  النعيمــي،  ذيــاب  الركــن 
تومــاس  الفريــق  األميركيــة  المركزيــة 
بيرغســون والوفــد المرافــق. ورحــب ســموه 
األميركيــة  المركزيــة  القيــادة  قائــد  بنائــب 

العاقــات  بمتانــة  مشــيًدا  المرافــق،  والوفــد 
ودور  الصديقيــن  البلديــن  بيــن  التاريخيــة 
خدمــة  فــي  األميركيــة  المتحــدة  الواليــات 
األمــن والســام العالمــي. واســتعرض اللقــاء 
عــدًدا مــن المواضيع الراهنة على الســاحتين 

اإلقليمية والدولية ذات االهتمام المشترك.

سمو ولي العهد مستقبال نائب قائد القيادة المركزية األميركية 

المنامة - بنا

المنامة - بنا

صــدر عــن ولي العهــد نائــب القائــد األعلى 
الــوزراء  مجلــس  لرئيــس  األول  النائــب 
صاحــب الســمو الملكــي األميــر ســلمان بن 
حمد آل خليفة أربعة قرارات لسنة 2019. 
ونــص القــرار رقــم )8( بتعييــن نائــب مدير 
عام ومدراء في وزارة الداخلية جاء فيه:

المادة األولى
ُيعين العقيد رائد علي المعيلي نائب مدير 

عام في وزارة الداخلية.
المادة الثانية

ُيعين الســادة التالية أســماؤهم مدراء في 
وزارة الداخلية:

1. المقدم راشد يحيى الباكر
2. المقدم محمد علي النعيمي

3. المقدم محمد سالم الرميحي
4. المقدم نايف ماجد الماجد

5. الرائد سلمان إبراهيم جبارة البوفاح
6. الرائد محمد علي الشيخ

7. الرائد عبدهللا صباح الدوسري
8. الرائد فواز عبدالحميد العمادي

المادة الثالثة
نائــب  تســكين  الداخليــة  وزيــر  يتولــى 
فــي  المذكوريــن  والمــدراء  العــام  المديــر 
المــادة األولى والثانية مــن هذا القرار، في 
اإلدارات الشــاغرة بــوزارة الداخليــة وفــق 
مهام ومســئوليات كل إدارة واالشتراطات 
الازمــة فيمن يشــغلها وبمراعــاة مؤهات 

وخبرة كل منهم.
المادة الرابعة

القــرار،  هــذا  تنفيــذ  الداخليــة  علــى وزيــر 
وُيعمــل بــه من تاريخ صدوره، وُينشــر في 

الجريدة الرسمية.

ونص القرار رقم )9( بتعيين مدير بشؤون 
الجمارك في وزارة الداخلية جاء فيه:

المادة األولى
يعيــن حمــد أحمــد بوحجــي مديــرًا إلدارة 
الموارد المالية بشؤون الجمارك في وزارة 

الداخلية.
المادة الثانية

القــرار،  هــذا  تنفيــذ  الداخليــة  علــى وزيــر 
وُيعمــل بــه من تاريخ صدوره، وُينشــر في 

الجريدة الرسمية.
إلــى  )10( بنقــل مديــر  ونــص القــرار رقــم 
المنســقية العامــة للمحافظــات فــي وزارة 

الداخلية جاء فيه:
المادة األولى

تنقــل خلــود عبــدهللا خليفــة حمــادة مدير 
فــي  والماليــة  البشــرية  المــوارد  إدارة 

المحافظــة الجنوبيــة لتكون مديــرًا إلدارة 
الموارد البشرية والمالية بالمنسقية العامة 

للمحافظات.
المادة الثانية

على وزير الداخلية تنفيذ هذا القرار، وُيعمل 
بــه مــن تاريخ صدوره، وُينشــر فــي الجريدة 
بتعييــن   )11( رقــم  القــرار  ونــص  الرســمية. 

مدير في المحافظة الشمالية جاء فيه:
المادة األولى

ُيعيــن محمــد زيــد عبــدهللا الزايــد مديــرًا 
وشــئون  االجتماعيــة  البرامــج  إلدارة 

المجتمع في المحافظة الشمالية.
المادة الثانية

القــرار،  هــذا  تنفيــذ  الداخليــة  علــى وزيــر 
وُيعمــل بــه من تاريخ صدوره، وُينشــر في 

الجريدة الرسمية.

تعييــن نائب مديــر عــام ومديرين جــدد ونقل مديــر فــي “الداخلية”

4 قرارات صادرة عن سمو ولي العهد
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لــم تكــن مســتغربة الضجــة التــي أثارها إطالق النســخة المطورة مــن برنامج الســكن االجتماعي الذي اعتمد كخدمة إســكانية 
أساسية في العام 2015، إذ لم تعد الخدمات اإلسكانية ما بعد إطالق هذا البرنامج كما قبلها. فالبرنامج الجديد أعاد تصنيف 
فئــات ذوي الدخــل المحــدود إلــى مــن يتقاضون أجورا تقل أو تزيد عن 500 دينار. كما ألغى قرار نظام اإلســكان الجديد خدمة 
القسائم السكنية، وخفضت سقف استحقاق تمويالت الشراء والبناء إلى من يتقاضون 500 دينار فأقل، ليغدو برنامج تمويل 

السكن االجتماعي بذلك الخدمة األولى لذوي الرواتب التي تفوق 500 دينار.

“أن  مــن  اإلســكان  وزارة  رؤيــة  وتنطلــق 
الدخــل  ذوي  مــن  مواطــن  كل  يتمتــع 
بســكن  البحريــن  مملكــة  فــي  المحــدود 
علــى  يحصــل  وأن  ومناســب،  مالئــم 
الفرصــة ليكــون جــزءًا مــن مجتمــع آمــن 
ومتكامــل”، إال أن مقــدار تمويــل البرنامج 
فاعليــة  وعطــل  قيمتــه  أفقــده  المطــور 
كل المميــزات التــي جــاء بهــا، من توســيع 
شــريحة المســتحقين وإتاحتــه لخدمــات 

البناء وشراء القسائم السكنية.
فالتمويل الذي طرحته النســخة المطورة 
مــن البرنامــج خفــض مقــدار التمويل إلى 
النصــف تقريبــا، كمــا ثّبــت مقــدار الدعــم 
عنــد  المســتفيدين  ألقســاط  الحكومــي 
متوســط ال يتجــاوز 40 ألــف دينــار، بعــد 
الســابق  للبرنامــج  الدعــم  مقــدار  كان  أن 
يتــراوح بيــن 72 و112 ألــف دينار حســب 

دخل المستفيد.
ولــم يكن مســتغربا إعــادة هيكلة معدالت 
التمويل بعد توسيع شريحة المستفيدين، 
إال أن مــا شــكل صدمــة للمواطنيــن عائــد 
يــأت  لــم  التمويــل  مقــدار  أن  كــون  إلــى 
منسجما مع أسعار السوق العقارية، فضال 
عــن وضعه لخدمات متفاوتــة في قيمتها 
الســوقية في ســلة دعم موحدة، وإتاحته 
األعلــى  للفئــات  اإلضافيــة  المميــزات 
دخــال عوضــًا عــن توجيهها للفئــات األكثر 

استحقاقا للدعم.

برنامج الحكومة

ويأتــي إطــالق هــذا البرنامــج فــي وقــت 
نــص فيــه برنامج عمل الحكومــة لألعوام 
2019 و2022 على أولوية توفير خدمات 

وكفــل  ومســتدامة،  مالئمــة  إســكانية 
فيــه الدســتور حــق توفيــر الدولة الســكن 

للمواطنين من ذوي الدخل المحدود.
السياســات  تطويــر  البرنامــج  وكفــل 
اإلسكانية وضمان استدامة خدماتها، إلى 
جانــب تعزيز الشــراكة مع القطاع الخاص 
لتوفيــر  مزايــا  برنامــج  فــي  والتوســع 
الخدمات اإلسكانية وبما يسهم في زيادة 

وتنوع الحلول اإلسكانية للمواطنين.
كمــا وأكد البرنامج فــي ملخصه التنفيذي 
علــى الحفــاظ علــى المكتســبات الحاليــة 

للمواطنين وعدم تحميلهم أعباًء إضافية 
مستقبلية، والعمل على تحسين ظروفهم 
التنميــة  محــور  هــو  ليظــل  المعيشــية؛ 

وغايتها األساسية.
وتأســس برنامــج مزايــا لدعــم المواطنين 
فــي الحصــول علــى تمويــل مصرفــي مــن 
البنــك المشــارك لغــرض شــراء مســكن، إال 
أن القــرارات األخيــرة تخلــت عــن شــرط 

حصول المنتفع على مسكن.
وعرف القرار الجديد بشأن نظام اإلسكان 
برنامــج تمويــل مزايــا علــى أنــه: الخدمــة 
الــذي  الدعــم  فــي  المتمثلــة  اإلســكانية 
تقدمــه الوزارة عن طريق حصول المنتفع 
بالبرنامج علــى تمويل مصرفي من البنك 
المشــارك في البرنامج، ويســدد ما نســبته 
%25 من دخله كقسط شهري، فيما تلتزم 
الــوزارة بتوفيــر الدعــم المالــي الحكومــي 
الذي يغطي باقي قيمة األقساط الشهرية 

لدى البنك.

عبر التاريخ

ومــرت وزارة اإلســكان منــذ شــروعها في 
تقديــم خدمات الســكن االجتماعي مطلع 
مراحــل  بعــدة  الماضــي  القــرن  ســتينات 
مفصليــة بــدأت بإصدار المرســوم الخاص 
والتمليــك،  اإلســكان  مشــروع  بإقامــة 
وإنشاء دائرته ولجانه المختصة والئحته 

التنفيذية والتفسيرية.
االتجــاه  فــي  الثانيــة  المرحلــة  وتمثلــت 
نحو إنشــاء المدن اإلسكانية والتي كانت 
بدايتهــا في مدينة عيســى التي تأسســت 
فــي العــام 1963 وتلتهــا مدينــة حمــد في 
العــام 1984، ومــن ثــم مدينــة زايــد فــي 

العــام 2001، وصــوال إلــى إقامــة مشــاريع 
المــدن اإلســكانية الحديثة كمدينة شــرق 
الحــد ومدينــة ســلمان ومدينــة خليفة بن 
ســلمان ومدينــة شــرق ســترة وغيرها من 

المشاريع اإلسكانية.
فــي  فتجســدت  الثالثــة  المرحلــة  وأمــا 
العــام  فــي  اإلســكان  وزارة  تأســيس 
1975 والتــي تكفلــت برســم السياســات 
والبرامــج  الحلــول  ووضــع  اإلســكانية، 
والخطط التي تضمن التعامل المدروس 

مع النمو السكاني.
وشــهد العام 2012 تحوال آخر وذلك من 
خالل تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص 
إلنشــاء الوحــدات الســكنية االجتماعية، 
ليلحقه إطــالق برنامج مزايا الذي أطلق 
فــي نســخته التجريبية فــي العام 2013 
ليتــم اعتمــاده فــي العــام 2015 كخدمــة 

إسكانية أساسية.
وشــكل برنامــج مزايا الــذي وفر حصول 
مــن  إســكاني  تمويــل  علــى  المواطنيــن 
البنــوك الخاصــة مع توفيــر الدعم المالي 
مبلــغ  ســداد  فــي  للمســاهمة  الحكومــي 

فــي  نوعيــة  نقلــة  الشــهرية،  األقســاط 
طبيعــة الخدمــات التــي تقدمهــا الــوزارة 

في مجال السكن االجتماعي.
انطالقتــه  منــذ  البرنامــج  مــن  واســتفاد 
نحو 4 آالف مواطن مســتوٍف للشــروط، 
كمــا ســاهم البرنامــج فــي إزاحــة الكثيــر 
من أعباء إنشــاء البنيــة التحتية والبناء 
وتقليــص  واالســتمالكات  والتمويــل 

قوائــم االنتظــار وخفــض تكاليــف مبالــغ 
بدل السكن عن كاهل الوزارة.

مــن  المطــورة  النســخة  تأتــي  واليــوم 
البرنامــج لتؤســس لمرحلــة جديــدة من 
مراحل هذه المسيرة الممتدة على مدى 
المقبلــة كفيلــة  57 عامــا، واأليــام  نحــو 
بإســدال الســتار عن معالم هذه المرحلة 
التاريخية في مسار الرعاية اإلسكانية.

أحد المشاريع اإلسكانية بالتعاون مع القطاع الخاص

أحد المشاريع اإلسكانية بالتعاون مع القطاع الخاص

لحظة تسليم عقود انتفاع بعض الوحدات للمواطنين

“مزايا” بعد التصحيح.. بهجة أم خيبة؟
ــار ــ ــن ــ دي ألـــــــف   40 ــاوز  ــ ــجـ ــ ــتـ ــ يـ ال  الــــبــــرنــــامــــج  ــل  ــ ــوي ــ ــم ــ ت دعـــــــم 

ــد لــإســكــان ــدي ــج ــمــســكــن فـــي الـــقـــرار ال ــل ال ــاب ــق ــل م ــوي ــم ــت فـــك ارتـــبـــاط ال

دعم مزايا 
السابق ال يقل 

عن 70 ألف 
دينار

توفير خدمات 
إسكانية مالئمة 

أولوية ببرنامج 
الحكومة

حماية مكتسبات 
المواطنين 

وتعويضهم عن 
األعباء اإلضافية

سيدعلي المحافظة

 عام 1961 : إصدار المرسوم الخاص بإقامة مشروع اإلسكان والتمليك. «

 عام 1963: بدء مرحلة إنشاء المدن اإلسكانية بإنشاء مدينة عيسى. «

 عام 1975: إنشاء وزارة اإلسكان. «

 عام 2012: تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص لبناء السكن االجتماعي. «

 عام 2013: تدشين النسخة التجريبية من برنامج مزايا. «

عام 2015: اعتماد برنامج مزايا كأحد الخدمات األساسية بوزارة اإلسكان. «

 عام 2019: إطالق النسخة المطورة من برنامج مزايا. «

أبرز مالمح المسار التاريخي للخدمات اإلسكانية

أطلقــت وزارة التربيــة والتعليــم الشــعار الرســمي الحتفاالتها بمرور مائة عــام على بدء التعليم النظامي فــي مملكة البحرين، 
وذلك في احتفاٍل كبير أقيم بصرح ميثاق العمل الوطني.

ويتكون تصميم الشــعار مــن صورة لعاهل 
بــن  حمــد  الملــك  الجاللــة  البــالد صاحــب 
عيســى آل خليفة، وعبــارة “مائة عام على 
البحريــن”  مملكــة  فــي  النظامــي  التعليــم 

باللغتين العربية واإلنجليزية.
وحضــر االحتفــال وزيــر التربيــة والتعليــم 
ماجد النعيمي، وعدد من مسؤولي الوزارة 

والتربويين والطلبة والمدعوين.
وفــي كلمتــه بهــذه المناســبة، هنــأ الوزيــر 
عاهــل البــالد صاحــب الجاللــة الملك حمد 
الــوزراء  ورئيــس  آل خليفــة،  بــن عيســى 
صاحــب الســمو الملكــي األميــر خليفــة بن 

ســلمان آل خليفــة، وولــي العهد نائــب القائد 
األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء 
صاحــب الســمو الملكــي األميــر ســلمان بــن 

حمــد آل خليفــة، وشــعب البحريــن العزيــز، 
بحلول هذه المناسبة الوطنية الكبيرة.

وأشــار الوزيــر إلــى أن االحتفــال يأتــي فــي 

تقيمهــا  التــي  العديــدة  الفعاليــات  إطــار 
الوزارة على امتداد هذا العام، احتفاًء بهذه 
المناســبة، وتأكيــًدا لريــادة مملكــة البحرين 
التعليمية، واســتذكاًرا للجهود الكبيرة التي 
ُبذلــت خــالل المائــة عــام لتطويــر التعليــم 
بمختلــف مراحلــه، بدعــم ومســاندة القيادة 

الحكيمة.
وأكــد أن مملكــة البحريــن قد أولــت التعليم 
عنايــة خاصــة منذ بدايــات القــرن الماضي، 
بما أســهم في تحقيق الكثير من اإلنجازات 
الكميــة والنوعيــة المشــّرفة والمبهــرة التــي 
تدعو إلى الفخر واالعتزاز، والتي أقرت بها 
أهم المنظمات اإلقليمية والدولية، والســيما 

ضمان الحق في التعليم للجميع.
وتطرق الوزير إلى ما شهده التعليم من نقلة 

نوعيــة فــي ظل العهــد الزاهر لجاللــة الملك، 
خصوصــا االنتقــال إلى مرحلــة متطورة من 
التعليــم اإللكترونــي عبــر تدشــين مشــروع 

جاللته لمدارس المستقبل، ومن ثم االنتقال 
إلــى مرحلــة أكثــر  بتوجيهــات مــن جاللتــه 
تطــوًرا وهــي التمكيــن الرقمي فــي التعليم، 

المشــروع  مبــادرات  تنفيــذ  إلــى  إضافــًة 
الوطنــي لتطويــر التعليم والتدريــب، وفتح 
باب االستثمار في التعليم والتعليم العالي.

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

النعيمي: تحقيق إنجازات مبهرة تدعو للفخر واالعتزاز

وزير التربية والتعليم يحضر الحفل
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 يحمــل الشــاب الكويتــي عامــر العازمي األمل علــى كّفيه برحلة األمل مشــًيا على القدمين 
بــدول الخليــج العربي. غــادر منزله بدولة الكويت حيث دفء حضــن والدته الحنونة التي 
يتكــّرر صــدى صوتهــا بفيديو نجــاح عملية زراعة قوقعــة بأذنيه وأصبح يســمع ألول مرة.. 
وأول مــا ســمعه نــداء أمــه.. عامــر.. عامــر.... عامــر اليــوم يســمع الجميــع ويريــد أن يســتمع 

الجميع لصوته ومطالبه بضرورة إنشاء مدرسة نموذجية للصم وضعاف السمع.

من أجلك استضافت “البالد” الشاب العازمي 
“#من_أجلــك”  باســم  حملــة  أطلــق  الــذي 
لتســليط الضــوء علــى أهميــة رعايــة حقوق 
مدرســة  وإلنشــاء  الســمع  وضعــاف  الصــم 

نموذجية لهم.
وقــال العازمي إن هدف الحملة التأكيد على 
ضــرورة تعليــم لغــة الشــفاه وتعزيــز الدعــم 
المهمــة  اللغــة  بهــذه  متخصصيــن  لتوفيــر 
عمليــة  تكاليــف  تأميــن  ألهميــة  باإلضافــة 
زراعــة القوقعــة الباهظــة لمــن لــم ينعــم هللا 

عليهم بنعمة السمع.
أســبوعين،  قبــل  الكويــت  العازمــي  ع  ودَّ
وختم جــوازه بمنفذ الخفجي الحدودي بين 
الكويــت والســعودية، وســار بطــرق آمنة من 
بــو حديــرة وصــوالً للمنطقــة الحدوديــة بين 
البحريــن والســعودية، واســتقر بالمنامة قبل 

يومين بعد بلوغه منفذ جسر الملك فهد.
الصحيفــة  مقــر  مغادرتــه  بعــد  إنــه  وقــال 
ســيغادر البحريــن لمنطقــة الخبــر ويواصــل 
مســيرته ألبوظبــي ودبــي وُعمــان وقطــر ثم 
ســيعود لديــاره بعــد شــهر ونصف الشــهر من 

هذا المشوار الطويل.
وُسئل عن تفاصيل الرحلة وهل يسير راجالً 
طــوال الوقــت وكيف يمضي أيامــه بالرحلة، 
فأجــاب بأنــه يســير مــن 8 إلــى 10 ســاعات 
بالمحطــات  ليــالً  أو  ســاعات   3 يرتــاح  ثــم 
بخيمــة  أو  بفنــدق  أو  بالطريــق  الموجــودة 
رحــالت يحملهــا بشــنطة ســفره ومــن ضمــن 
متاعــه حاجياته وشــاحن بالطاقة الشمســية 

للهاتف وإنارة الخيمة وغيرها.
الشــمري  إبراهيــم  معــي  يســير  كان  وتابــع: 
مــن الكويــت للبحرين، وأما اآلن فســأواصل 
الليــل،  بفتــرة  أمشــي  وال  لوحــدي،  الرحلــة 

وأسير عكس السير بالطرق البرية.
وبّيــن أنــه عنــد بلوغه منفذ جســر الملك فهد 
فلــم يكــن متاًحــا لــه العبــور راجــالً، واضطــر 
ألخــذ تاكســي لتوصيلــه للحــدود البحرينيــة 
الوصــول  حتــى  مشــًيا  مشــواره  وواصــل 

لمجمع “األفنيوز” ثم استراح بفندق.
يــوم  فــي  رحلتــه  بــدأ  قــد  العازمــي  وكان 

الثالثاء 19 فبراير 2019.

دهشة وذهول

ا  وأضــاف: عشــت 30 عاًما دون ســمع، وحاليًّ
أســتطيع الســمع بنســبة 70 %، والحياة اآلن 

أجمل مع األصوات.
وتحّدث عن تجربة السمع ألول مرة: تعيش 
فــي دهشــة وذهــول، كل شــيء لــه صــوت، 

بينما عشت فترة طويلة بدون أّي إزعاج.
االســتماع  يفضــل  لمــا  ميولــه  عــن  وســئل 
إليــه بفتــرات االســتراحة، ورّد بأنــه يفّضــل 
االستماع لمقطوعات من الموسيقار العالمي 
بيتهوفــن ومعزوفــات بآلــة العــود والكمــان، 
لكلمــات  باالســتماع  صعوبــة  يواجــه  ولكــن 
بعــض األغانــي ألن الصوت يكــون مضغوًطا 

ا. وحادًّ
وأردف: سنتان عمر ذاكرة الصوت بدماغي.

صوت الوالدة

عنــد  األشــهر  الفيديــو  قصــة  عــن  وتحــّدث 
ســماعه الصــوت ألول مــرة بغرفــة الطبيــب، 
وعندمــا صّورتــه والدتــه وهو يســمع صوتها 

ألول مرة، وقد كان خائًفا ومصدوًما.
وســئل عن الحياة ما قبل الســمع وما بعدها، 
فرّد قائالً: إن الغريب أنني كنت أحلم طوال 
السنوات الماضية دون صوت، أما اليوم فإن 
أحالمي ناطقة. وقال: عندما أخلع الســماعة 
من رأســي ألنام فإنني عندما أشاهد والدتي 
أتذكــر صوتها بدماغي، أشــعر بوجــود ذاكرة 
ا، وهــو أمر غير موجود  صــوت بداخلي حاليًّ
ســابًقا. وأشــار إلصابته باكتئاب محدود بعد 
قدرتــه علــى الســمع بســبب التحــّول الكبيــر 

الذي عاشه ولم يكن يتصوره.
وأّي  الســمع،  نعمــة  دون  ولــدت  وأضــاف: 

شــخص يعبــر مــن حولــي فــال أســمع صوته، 
ولكــن اليــوم أشــعر بصــوت كل شــيء، وهذا 

األمر يجعلني في حالة شد انتباه.

7 آالف

وأشــار إلــى أن الهــدف مــن الحملــة التأكيــد 
علــى أن مــن لــم ينعم هللا عليه بنعمة الســمع 
هــو شــخص مــن األصحــاء، وأنــه قــادر على 
االعتماد على نفسه في حياته، وغير اتكالي 
باالعتماد على أسرته. وسئل عن كلفة زراعة 
القوقعــة، ورد العازمــي أنــه عولــج على نفقة 
الحكومــة الكويتيــة، ولكن الكلفــة التقديرية 
لألجهــزة الخارجيــة المثبتــة بالــرأس قرابــة 
15 ألــف يورو )قرابة 7 آالف دينار بحريني(، 

بالجســم  الداخليــة  األجهــزة  دون  وذلــك 
والصيانــة  العمليــة  وكلفــة  والمجســات 
ا إلجراء  الدورية. وتابع: أسافر أللمانيا سنويًّ

الصيانة الالزمة لألجهزة وإعادة البرمجة.

لغة الشفاه 

وقال العازمي: لغة الشفاه هي اللغة األفضل 

للتواصل، أما لغة اإلشارة فهي لغة سطحية، 
وأن لغــة الشــفاه معتمــدة بجهــات أكاديميــة 

ومهنية عديدة بأميركا ودول أوروبية.
رت  وتابع: عندما قّررت الدراسة بأميركا، ُخيِّ
بيــن جامعتيــن، األولــى تــدّرس طلبتهــا بلغة 
اإلشــارة، واألخــرى للطلبة األصحاء، وقررت 

الدراسة بالجامعة الثانية.
ولفــت إلــى أنــه ال يتقــن لغــة اإلشــارة بشــكل 

وكان  ســليًما،  شــخًصا  نفســه  ويعتبــر  تــام، 
الطالــب الوحيــد بالجامعــة الذي ال يســتطيع 

السمع.
وتحــدث عن وجــود جامعات غربيــة تدرِّس 
لغة اإلشارة ولغة الشفاه ولكنها غير معتمدة 

لدى الجهات الحكومية بدولة الكويت.
فــي تحســين  تســهم  الشــفاه  لغــة  أن  وأكــد 

التواصل اإلنساني.

الوصول للبحرين وأول محطة عند مجمع األفنيوز

راشد الغائب وعامر العازمي ومؤنس المردي

استراحة بالخيمة

العازمي بعد زراعة القوقعة: “أحالمي كانت دون صوت واآلن أسمعها”
لــُعــمــان ــت  ــوي ــك ال ــقــدمــيــن مـــن  ال ــى  ــا عــل “الـــبـــاد” ضــمــن مــســيــرتــه مــشــًي زار 

يعبر دول 
الخليج سيًرا 

على القدمين

أحب سماع 
معزوفات بيتهوفن 

والعود وال ألتقط 
كلمات األغاني

يطالب بإنشاء 
مدرسة نموذجية 

للصم وضعاف 
السمع

 سنتان عمر 
ذاكرتي دماغي 

مع الصوت

لغة الشفاه 
أفضل للتواصل 
و”اإلشارة” لغة 

سطحية

حملة “من أجلك” 
لتسليط الضوء 

على حقوق الصم

استقر بالبحرين 
أليام وغادرها 

للخبر السعودية

يسير 10 ساعات 
ا ويرتاح  يومّيً

بمحطة أو فندق 
أو خيمة رحالت

اضطر لصعود 
“تاكسي” للعبور عبر 

جسر الملك فهد

عاش 30 عاًما دون 
سمع واليوم يسمع 

بنسبة 70 %

الحياة أجمل مع 
األصوات وأعيش 
بدهشة وذهول 

راشد الغائب

أن  المــردي  مؤنــس  التحريــر  رئيــس  أكــد 
الشــاب الكويتــي عامــر العازمــي قّدم درًســا 
في األمل واإلرادة والعزيمة لوصول لغايته 
بعــد صبــر جاوز 30 عاًما حتى يســترد نعمة 

السمع من جديد.

بضــرورة  متزايــد  وعــي  عــن  وتحــّدث   
لغــة اإلشــارة بشــكل أكبــر  تعميــم تدريــس 
بالــوزارات الخدميــة والمــدارس والمرافــق 
العامة، ومشــيًرا لمناقشات جارية بمجلسي 
الشورى والنواب عن هذا الموضوع، وزيادة 

المطالــب بتوفيــر المزايــا والتســهيالت بهذا 
الشأن.

أنــت  للعازمــي:  حديثــه  المــردي  ووّجــه   
بلــغ  ورســالتك  خليجــي،  شــاب  لــكل  فخــر 
والــكل  الكويتيــة،  الحــدود  خــارج  صداهــا 

ينظــر بإعجــاب إلرادتــك الصلبــة ورســالتك 
السامية.

 وحضــر االســتقبال مــن جانــب الصحيفــة 
راشــد  الزميــل  السياســي  الفريــق  رئيــس 

الغائب.

ــك ســـامـــيـــة وجــــــــاوزت حــــــدود الــكــويــت ــتـ ــالـ رسـ
المردي: العازمي يقدِّم درًسا باألمل واإلرادة

شــاركت أميــن ســر جمعيــة الصحــة والســامة البحرينيــة مها آل شــهاب في مؤتمر ومعــرض الكويــت الدولي الثالث للصحة والســامة 
واألمن والبيئة تحت عنوان “تحويل ثقافة الصحة والسامة والبيئة من أجل مستقبل مرن”.

وعقــدت الفعاليــة تحــت رعايــة وزيــر النفــط 
الفاضــل.  خالــد  الكويتــي  والمــاء  والكهربــاء 
قدمــت آل شــهاب ورقة عمــل بعنوان “تحويل 
الضغوطات في العمل” تهدف إلى كيفية إدارة 
الضغــوط النفســية فــي العمل بصــورة ناجحة 
الموظفيــن  وســالمة  صحــة  علــى  للحفــاظ 

وجودة الحياة ويسهم في رفع اإلنتاجية.
 كما شارك في المؤتمر أكثر من 100 متحدث 
مــن نحــو 20 دولــة قدمــوا أوراق عمــل فنيــة 
مهمــة تهــدف إلــى زيــادة التوعيــة والثقافــة 
واألمــن  والســالمة  بالصحــة  المجتمعيــة 

والبيئة.

يصــوت مجلــس الشــورى فــي جلســته المقررة يــوم األحــد المقبل على 
االقتــراح بقانون إلعفــاء ذوي اإلعاقة من مبلغ التصالح في المخالفات 
المرتكبــة، حينمــا ثبــت عــدم وجــود مواقــف مخصصــة لهــم أو شــاغرة 
وقت تحرير المخالفة، والذي أوصت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع 
واألمــن الوطنــي برفضــه، مبينــة أن التعديــل المــراد بموجــب مشــروع 
القانــون الماثل يشــجع على مخالفة القانــون بحجة عدم توافر مواقف 
مخصصــة أو شــاغرة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة، كمــا ال يحقــق الهــدف 
المنشــود منــه إذا انتهــت مــدة التصالــح، ومن ثــم تبقى الجريمــة قائمة 

في حق ذوي اإلعاقة.
ويتألــف مشــروع القانــون فضــاًل عــن الديباجــة مــن مادتيــن، تضمنــت 
المادة األولى منه إضافة فقرة سابعة إلى المادة )56( من قانون المرور 
الصادر بالقانون رقم )23( لســنة 2014 نصها اآلتي “ويعفى األشــخاص 
ذوو اإلعاقــة مــن مبلــغ التصالح بالنســبة للجرائم المنصــوص عليها في 
البنــد )12( مــن المــادة )47( مــن هــذا القانــون، متــى ثبــت عــدم وجــود 
مواقــف مخصصــة لهم أو شــاغرة وقت تحرير المخالفــة”، بينما جاءت 

المادة الثانية تنفيذية.
وبينــت اللجنــة أن رفضهــا المشــروع يعــود إلــى إنــه يتعــارض مــع مبدأ 
المســاواة المنصــوص عليــه فــي المادتين )4( و)18( من الدســتور، وهذا 
المبــدأ ركيزة أســاس في اكتســاب الحقــوق وتحمل االلتزامــات، فالكل 
أمام القانون ســواء، دون تمييز لفئة أو طائفة معينة دون أخرى، ومن 

ثم فال يجوز إعفاء ذوي اإلعاقة.
تكريم آل شهاب

مداخلة بسام البنمحمد بالجلسة الماضية

بــهــمقّدمــت ورقــة عمــل عــن تحويــل ضغوطــات العمل ــا  ــ ــاص ــ خ “بــــــــــارك”  ــدوا  ــ ــجـ ــ يـ ــم  ــ لـ إذا 

ال إعفاء لمخالفات المعاقينآل شهاب تشارك بمؤتمر متخصص بالكويت

مروة خميس محرر الشؤون المحلية

عند لوحة الحدود



أعربت رئيس مجلس النواب فوزية زينل عن الفخر واالعتزاز بما حققته المرأة البحرينية في االنتخابات النيابية والبلدية األخيرة 
من نجاح غير مسبوق، والتي توجت بانتخابها رئيًسا لمجلس النواب كأول امرأة تتبوأ هذا المنصب.

وأكدت زينل، في الجلســة الحوارية المشــتركة 
التــي عقــدت برعايــة رئيســي مجلســي النــواب 
الفــرص  تكافــؤ  لجنتــي  وبتنظيــم  والشــورى، 
فــي  البحرينيــة  “المــرأة  بعنــوان  بالمجلســين 
مــن  وإبــداع  مســاواة   - الوطنيــة  التشــريعات 
أجــل التغييــر” بمناســبة يوم المــرأة العالمي، أن 
تطلعــات وآمــال المــرأة البحرينيــة هــي أمانــة 
ومســؤولية وطنية سنسعى جاهدين لتحقيقها 
النســائي  الــدور  مــع الحكومــة وأن  وبالتعــاون 
البحرينــي ســيكون على الــدوام حاضرا وفاعال 

الدوليــة،  والمحافــل  المحليــة  المواقــع  فــي 
مبينــة حرصهــا وبالتعــاون المعهــود والوطنــي 
البرلماني على ضمان تحقيق جميع التشريعات 
والقوانيــن واالقتراحــات لمبــادئ تكافؤ الفرض 
وضمان إدماج احتياجات المرأة البحرينية في 

المشاريع المستقبلية كافة قبل إقرارها.
وأفــادت بــأن البحرين خطت خطــوات متقدمة 
علــى  القائمــة  الشــاملة  نهضتهــا  نحــو  ســباقة 
وتكافــؤ  والمســاواة  العدالــة  مبــادئ  تحقيــق 
الفــرص للجميــع، وذلــك ضمن مســيرة اإلصالح 

والتحديــث التــي يقودها جاللــة الملك، والعمل 
نحو بناء ركائز الدولة الديمقراطية.

الدولــي  المجتمــع  نشــارك  “ونحــن  وقالــت 
نعيــش  فإننــا  العالمــي  المــرأة  بيــوم  االحتفــال 
مرحلــة تعد من أزهى عصــور المرأة البحرينية، 
مرحلــة عامــرة باإلنجــازات التــي نهديهــا بــكل 
تقدير وامتنان لقائد مسيرتنا اإلصالحية عاهل 
البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل 
خليفــة الداعــم األول واألكبر للمــرأة البحرينية، 
وإلــى رئيســة المجلــس األعلــى للمــرأة صاحبــة 

الســمو الملكــي األميــرة ســبيكة بنــت إبراهيــم 
آل خليفــة، التــي أخــذت على عاتقها مســؤولية 
تمكيــن المرأة البحرينية واالرتقاء بمكانتها في 

المجتمع وفي الميادين كافة”.
وأضافــت “تمثلــت أولى ثمرات إيمــان البحرين 
فــي  شــريكا  األســاس  المــرأة  بــدور  المطلــق 
التنميــة عبر إنشــاء المجلس األعلــى للمرأة في 
العــام 2002، ليكــون الجهــة الرســمية الرئيســة 
الضامنــة لتحقيق إدماج احتياجــات المرأة في 
التنميــة والنهوض بمكانتهــا وتوظيف إمكاناتها 
وقدراتها وضمان تحقيق التوازن بين واجباتها 

المختلفة في المجتمع”.

ضاحية السيف - المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان

لحقــوق  الوطنيــة  المؤسســة  أكــدت 
اإلنســان أنهــا تواصــل عملهــا الدؤوب 
فــي ســبيل تعزيــز سياســة المســاواة 
جميــع  مــع  بالتعــاون  الجنســين  بيــن 
الجهــات ذات الصلــة من خالل تقديم 
اآلراء االستشارية، والتقارير الدورية 
التشــريعات  ودراســة  والموازيــة، 
الوطنيــة والتأكد من مــدى مواءمتها 
مع المعايير الدولية لحقوق اإلنســان، 
الوطنيــة  الهيئــات  مــع  والتعــاون 
والدوليــة  اإلقليميــة  والمنظمــات 
بحقــوق  المعنيــة  والمؤسســات 
اإلنســان، فضــالً عــن تلقــي الشــكاوى 

وتقديــم المســاعدة القانونيــة، وذلــك 
انطالًقــا مــن اختصاصــات المؤسســة 
الوطنية لحقوق اإلنســان الواردة في 
قانون إنشــائها رقم )26( لســنة 2014 
رقــم  بقانــون  بالمرســوم  والمعــدل 
)20( لســنة 2016 الراميــة إلــى تعزيــز 
وحماية حقوق اإلنسان في البحرين.

وأضافــت أنهــا تعمــل بمــا لديهــا مــن 
واليــة واســعة أكدهــا قانون إنشــائها، 
حيث تعمل على متابعة مدى االلتزام 
الدوليــة  والمعاهــدات  باالتفاقيــات 
التــي صدقــت عليهــا مملكــة البحرين 

والمعنية بالمرأة.

“الحقوق”: مساٍع دؤوبة لتعزيز المساواة
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رئيس مجلس النواب تشارك في الجلسة الحوارية

برنامج لدمج “متقاعدات االختياري” في السوق
ـــي ـــوازن المال ـــق الت ـــة لتحقي ـــادرة الحكومي ـــم المب ـــرأة” يدع ـــى للم “األعل

“برنامــج  للمــرأة  األعلــى  المجلــس  أطلــق 
البحرينيــة”  للمــرأة  الوطنــي  اإلرشــاد 
االختصــاص؛  ذات  الجهــات  مــع  بالتعــاون 
التقاعــد  برنامــج  مــن  المســتفيدات  لدعــم 
لالنتقــال  رغبتهــن،  حــال  فــي  االختيــاري، 
الميســر )اآلمن( مــن الوظيفــة الحكومية إلى 
مجــال ريــادة األعمــال أو مؤسســات القطــاع 
اســتدامة  إلــى  البرنامــج  ويهــدف  الخــاص. 
الوطنــي،  االقتصــاد  فــي  المــرأة  مســاهمة 
البحرينيــة  للمــرأة  اآلمــن  االنتقــال  وتيســير 
ريــادة  إلــى حقــل  الحكوميــة  الوظيفــة  مــن 
الخــاص،  القطــاع  ومؤسســات  األعمــال 
وتشــجيع المشــاريع الرياديــة المبتكــرة، عبــر 
التوعيــة بالخيــارات والفــرص المتاحــة فــي 
ســوق العمل.وفــي االجتماع الــذي عقد بمقر 

المجلــس بحضــور الشــركاء اإلســتراتيجيين 
للبرنامــج، أوضحــت األميــن العــام للمجلــس 
األعلــى للمــرأة هالــة األنصــاري أن البرنامــج 
يأتــي منفــذا ألحــد قــرارات المجلــس األعلى 
للمــرأة التــي اعتمــدت فــي االجتمــاع الثالــث 
الذي عقد 10 ديسمبر 2018، برئاسة صاحبة 

الســمو الملكــي األميرة ســبيكة بنــت إبراهيم 
آل خليفــة، كاســتجابة مــن المجلــس لدعــم 
المبــادرة الحكومية للتــوازن المالي ومن بين 

أهم محاورها برنامج التقاعد االختياري.
تنفيــذ  آليــات  ضمــن  أنهمــن  إلــى  وأشــارت 
للموجهيــن  شــبكة  تشــكيل  البرنامــج 

إرشــاد  جلســات  وتنظيــم  والمرشــدين، 
وتوجيــه، ولقاءات توعويــة عامة، ومعارض 
الضــوء  وتســليط  تخصصيــة،  توظيــف 
علــى قصــص النجــاح، إضافــة إلــى التوعيــة 
بالخيارات والفــرص والخدمات المتاحة في 

القطاعات االقتصادية المختلفة.
االختصــاص  ذات  الجهــات  ممثلــو  وأشــاد 
المعنيــة بالبرنامــج بمبــادرة المجلــس لتبنــي 
صاحبــة  مــن  بتوجيــه  النوعــي  البرنامــج 
الســمو الملكــي األميرة ســبيكة، وبمــا يواكب 
المــرأة  “تمكيــن  فــي  المجلــس  اختصــاص 
مــن أداء دورهــا فــي الحيــاة العامــة وإدمــاج 
جهودها في برامج التنمية الشــاملة”، ويأتي 
اســتمرارا لبرامج المشاركة االقتصادية التي 
ينفذها المجلس وتســهم في تدريب وإرشاد 
المــرأة البحرينيــة وتشــجيعها علــى التحــول 

نحو ريادة األعمال.

“األعلى للمرأة” يطلق برنامجا وطنيا لدمج متقاعدات االختياري في سوق العمل

الرفاع - المجلس األعلى للمرأة

المنامة - بنا

ــد مــســيــرتــنــا ــائـ ــود قـ ــهـ ــل جـ ــض ــف ــرأة ب ــ ــم ــ ــور ال ــصـ ــش أزهـــــى عـ ــي ــع زيـــنـــل: ن

تطلعات وآمال البحرينية مسؤولية وطنية نسعى لتحقيقها

مدينة عيسى - وزارة العمل والتنمية االجتماعية

 صــّرح وزيــر العمل والتنمية االجتماعية جميل حميــدان “بأن المرأة البحرينية نجحت 
في إثبات إصرارها وتفوقها في الكثير من مواقع العمل، حيث إن اإلناث يشكلن نسبة 
52 % مــن إجمالــي الداخليــن الجــدد لســوق العمــل )الذيــن يتوظفون ألول مــرة(، فيما 
تبلغ نســبة الشــواغر المتاحة لإلناث 70 % من إجمالي الشــواغر التي تعرضها الوزارة 

للباحثين عن عمل في بنك الشواغر.

 مشــيًرا إلــى أنــه فــي الفتــرة مــن ســبتمبر 
2017 إلــى ســبتمبر 2018، تــم تدريــب مــا 
يزيــد علــى 5 آالف باحــث عن عمــل، بلغت 
نســبة اإلنــاث منهــم 73.4 % تقريًبــا، الفًتــا 
توضــح  والتقاريــر  اإلحصــاءات  أن  إلــى 
ارتفاع متوســط دخل المرأة على مدى 12 
عاًمــا بنســبة 100 % فــي القطــاع الخاص، 
 ،2006 العــام  فــي  دينــاًرا   280 كانــت  إذ 
وارتفعــت إلى 559 ديناًرا في العام 2018.

وأضــاف أن نســبة مشــاركة المــرأة 39 % 
مــن إجمالــي القــوى العاملــة الوطنيــة فــي 
البحريــن، وقــد تجــاوزت أكثــر مــن 50 % 
في القطاع الحكومي، وارتفعت في بعض 
كقطاعــي   ،%  80 إلــى  لتصــل  القطاعــات 

التعليم والخدمــات الصحية، حيث تتولى 
ا 45 % من المناصب  المرأة البحرينية حاليًّ
القياديــة العليــا في القطــاع الحكومي، كما 
تتشــارك في المناصب اإلدارية المتوســطة 
ارتفــاع  عــن  59 %، وذلــك فضــالً  بنســبة 
التشــريعية،  الســلطة  فــي  المــرأة  تمثيــل 
حيــث بلــغ ما نســبته 18.75 % في الفصل 
التشــريعي الخامــس، مقارنــة بـــ 15 % في 
الفصل التشريعي السابق.وأوضح أن الوزارة 
حرصــت على االهتمام بتأهيل وتوظيف المرأة 
الجاذبــة والمناســبة  الوظائــف  فــي  البحرينيــة 
ســواء  واالجتماعيــة،  األســرية  ولظروفهــا  لهــا 
مــن خــالل التشــريعات العماليــة المتطــورة، أو 
المحدثــة  والمشــروعات  البرامــج  خــالل  مــن 

والهادفة، وبذلك ارتفعت نســبة توظيف اإلناث 
مــن إجمالي الموظفين فــي العام 2018 إلى 40 
%، بارتفــاع ملحــوظ مقارنــة بنســبة 20 % في 
العــام 2014، ونســبة 25 % فــي العــام 2015، 
إذ تــم توظيــف ما مجموعــه 9643 امرأة خالل 
بــدوام كلــي، و958  8685 منهــن   ،2018 العــام 

بدوام جزئي. 
وعــن الحوافــز التــي تقدمها الحكومة لتســهيل 
إدمــاج المــرأة في عالــم األعمال، أكــد حميدان، 
أن البحريــن تقــدم العديد من الحوافز لتســهيل 
العمــل مــن خــالل  المــرأة فــي ســوق  مشــاركة 
برامج تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 

ودعم برامج األسر المنتجة.
وأردف أن وزارة العمــل والتنميــة االجتماعيــة 
تقــدم العديــد مــن المبــادرات التــي تصــب فــي 
عبــر  وذلــك  ــا،  اقتصاديًّ المــرأة  تمكيــن  هــدف 
التأهيــل والتدريــب للنســاء الراغبــات فــي بدء 
مشروعات منزلية، حيث تنظم دورات تدريبية 
متنوعــة، بلــغ عدد المســتفيدين منها خالل عام 
2018م 10382 متدرًبــا، شــكلت نســبة النســاء 
منهم 92 %، كما بلغ عدد األسر المنتجة 1032، 

عــدد النســاء منهــم 795، أمــا عــدد الحاصليــن 
علــى ترخيــص العمل مــن المنزل ضمــن برنامج 
منهــم  النســاء  عــدد  مواطًنــا،   493 “خطــوة” 
المراكــز  عبــر  بالتســويق  يتعلــق  وفيمــا   ،393
التابعــة للــوزارة أو المعارض التي تشــارك فيها، 
فبلــغ عــدد المســتفيدين من مركز ســترة لألســر 
المنتجة 255، عدد النســاء منهم 219، بينما بلغ 
عدد المســتفيدين من مجمع العاصمة لمنتجات 
األيــدي البحرينيــة 121 أســرة، منهم 89 نســاء، 
كمــا بلــغ عــدد المســتفيدين من المعــارض 454، 
منهــم 367 امرأة، وكذلك بلغ عدد المســتفيدين 
مــن محــل مطــار البحريــن الدولــي 44 منهم 33 
نســاء، أمــا عــدد المســتفيدين من مركز الســاية 

للمشاريع المنزلية 15 منهم 12 نساء.
وفــي ســبيل تعزيــز جهــود منظمــات المجتمــع 
المدنــي، ذكر حميدان أنه تــم تخصيص أولوية 
تقديــم المنح المالية للمنظمات األهلية لبرنامج 
العــام الجــاري، للمشــاريع التنمويــة التي تراعي 
ذلــك  عــن  اإلعــالن  تــم  إذ  المــرأة،  احتياجــات 
للمــرأة، وبنــاء  بالتعــاون مــع المجلــس األعلــى 
فتــم  بالمــرأة،  النهــوض  علــى متطلبــات خطــة 

تحديــد أولويات المنح لهــذا العام تحت عنوان 
المراعيــة الحتياجــات  التنمويــة  “المشــروعات 

المرأة والتوازن بين الجنسين”.
وأردف أنه تم تفعيل خدمات اإلرشــاد األســري 
التــي مــن شــأنها أن تعــّزز أواصر االســتقرار في 
األســرة البحرينيــة، وتدعــم المــرأة التــي تعتبــر 
فمنــذ  األســرة،  تكويــن  فــي  األســاس  الحجــر 
افتتاح مكاتب اإلرشــاد األسري في مايو 2007 
فــي المراكــز االجتماعيــة التابعــة لــوزارة العمل 
جميــع  علــى  والموزعــة  االجتماعيــة  والتنميــة 
 ،2018 العــام  البحريــن، وحتــى نهايــة  مناطــق 
اســتفاد مــن خدماتهــا 41313 امــرأة مــن أصــل 

60729 مستفيًدا.
جــاء ذلــك، بمناســبة احتفــال مملكــة البحريــن 
مــع كافــة دول العالم في 8 مــارس من كل عام، 
باليــوم العالمــي للمــرأة، الــذي أقرتــه الجمعيــة 
العامــة لألمم المتحدة منــذ العام 1977، للداللة 
علــى احتــرام العالــم، وتقديــره للمــرأة، وتأكيــد 
إنجازاتها ومساهماتها االقتصادية، والسياسية 

واالجتماعية.
ورفــع وزير العمل والتنميــة االجتماعية التهنئة 

لقرينــة العاهــل رئيســة المجلــس األعلــى للمرأة 
صاحبــة الســمو الملكــي األميــرة ســبيكة بنــت 
المشــهود  الــدور  مؤكــًدا  خليفــة،  آل  إبراهيــم 
مــن  البحرينيــة  للمــرأة  تحقــق  فيمــا  لســموها 
تنجــز  أن  فــي  أســهمت  ومكاســب  حقــوق 
وتســهم فــي العمليــة التنمويــة فــي المجتمــع، 
إلــى جانــب مســاهمات ســموها بشــكل إيجابــي 
علــى صعيــد تعزيــز حضــور المــرأة البحرينيــة 
كمســاهم فاعل ورئيســي فــي مجــاالت التنمية 
الوطنية، والمشــاركة في الحياة العامة والتزام 
المؤسســات بسياســة عــدم التمييز ضــد المرأة، 
المســيرة  ألســس  ــا  واقعيًّ تطبيًقــا  يأتــي  ممــا 
اإلصالحيــة لعاهل البالد صاحب الجاللة الملك 
حمــد بــن عيســى آل خليفــة، التي تطبــق بدعم 
الــوزراء  رئيــس  برئاســة  الحكومــة  مــن  كامــل 
صاحب الســمو الملكي األمير خليفة بن ســلمان 
ال خليفــة، وجهــود حثيثة مــن ولي العهد نائب 
مجلــس  لرئيــس  األول  النائــب  األعلــى  القائــد 
الوزراء صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن 

حمد آل خليفة.

ــا فـــي مـــواقـــع الــعــمــل ــه ــوق ــف ــبـــات ت ــإثـ ــت بـ ــح ــج ــة ن ــي ــن ــري ــح ــب ــدان: ال ــيـ ــمـ حـ

ارتفاع متوسط دخل المرأة 100 % في “الخاص”

المنامة - هيئة الثقافة واآلثار

اســتقبلت رئيســة هيئــة البحريــن 
للثقافــة واآلثار الشــيخة مي بنت 
مكتبهــا  فــي  خليفــة  آل  محمــد 
األعمــال  رجــل  أمــس  مســاء 
المصــري أحمــد األلفــي؛ للتباحــث 
عن مشروٍع مشترك يهدف إلعادة 
القيمــة  ذي  المبانــي  أحــد  إحيــاء 
التاريخيــة فــي مملكــة البحريــن.

وفــي اللقــاء، رحبــت الشــيخة مي آل 
خليفــة باأللفــي، معربــًة عــن تقديرهــا 
القطــاع  فــي  باالســتثمار  الهتمامــه 

الثقافــي، مــن خــالل خدمة الشــركات 
الناشــئة التي تدعــم رواد األعمال من 
الشــباب البحريني، وتســاهم في رفد 
االقتصــاد الوطنــي مــع الحفــاظ علــى 
التاريخيــة،  وقيمتهــا  المبانــي  هويــة 
مقــرا  تكــون  أن  المؤّمــل  مــن  والتــي 
لشــركاتهم، كمــا هــو الحال فــي منجز 
األلفــي المتمثــل في تحويــل “المجّمع 
الجامعــة  مقــر  كان  الــذي  اليونانــي” 
مجّمــع  إلــى  القاهــرة  فــي  األميركيــة 

للشركات المصرية الجديدة.

بحث إحياء مبنى تاريخي االستفادة من التكنولوجيا النووية لألغراض السلمية
قام وفد اللجنة الوطنية بشأن حظر استحداث 
وإنتاج وتخزين واستعمال األسلحة الكيميائية 
وزارة  وكيــل  برئاســة  األســلحة  تلــك  وتدميــر 
الخارجيــة الشــيخة رنــا بنت عيســى بــن دعيج 
آل خليفــة، بزيارة اســتطالعية إلى شــركة نفط 
البحريــن “بابكــو”، حيــث التقــى نائــب الرئيــس 
التنفيــذي إبراهيــم طالــب، وعــدد مــن أعضــاء 
إطــار  فــي  وذلــك  بالشــركة،  التنفيذيــة  اإلدارة 
حــرص اللجنــة الوطنيــة علــى تعزيــز التعــاون 
وتبــادل الخبــرات مــع الجهــات المختصــة فــي 
المملكــة فــي مجــال الحــد مــن انتشــار أســلحة 
بجولــة  اللجنــة  أعضــاء  الشــامل.  وقام  الدمــار 
“بابكــو”،  وحــدات مصفــاة  داخــل  اســتطالعية 
ومنها مبنى مراقبة العمليات ومختبر المصفاة، 
الكيميائيــة  المــواد  علــى  االطــالع  تــم  حيــث 
فــي  والمدرجــة  المصفــاة  فــي  المســتخدمة 
الجــداول رقــم )1( و)2( و)3( مــن اتفاقيــة حظــر 
استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال األسلحة 

الكيميائية وتدمير تلك األسلحة، كما اطلع على 
مختلــف المهام والمســؤوليات التي تضطلع بها 
الشــركة فــي تقديم المســاندة الالزمــة لمختلف 

العمليات التشغيلية التي تقوم بها المصفاة.
وقدمــت رئيس اللجنة الوطنية شــرًحا مبســطا 
المجــاالت  فــي  عملهــا  وآليــة  اللجنــة  دور  عــن 
التــي حددتهــا القوانيــن والقــرارات ذات الصلة، 

كمــا اســتعرضت اختصاصــات اللجنــة التي من 
أبرزهــا العمــل علــى توعيــة منتســبي القطاعين 
العــام والخــاص فيمــا يتعلق بالتزامــات المملكة 

الدولية.
  وأكدت الشــيخة رنا بنت عيســى أهمية توسيع 
آفــاق التعــاون مــع “بابكــو” بمشــاركتهم الفاعلــة 

في ورش العمل واالجتماعات الدولية.

وشــددت على السياســة الثابتــة للبحرين لدعم 
الجهود الرامية إلى نزع أســلحة الدمار الشــامل 
ومنــع انتشــارها، حيــث تشــكل هــذه األســلحة 
تواجههــا  التــي  الملحــة  التهديــدات  أبــرز  أحــد 
البشــرية والســلم واألمن الدولي، مؤكدة أهمية 
االســتفادة مــن التكنولوجيــا النوويــة لألغراض 
الســلمية وتعزيــز التعــاون فــي االســتخدامات 
مــع  تمامــا  تتناســق  أن  علــى  للطاقــة  الســلمية 
االلتزامــات القانونيــة وفًقــا لالتفاقــات المبرمــة 

مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
تجربــة  علــى  االطــالع  إلــى  الزيــارة  وتهــدف 
“بابكو” التي تعكف على تنفيذ نطاقات واســعة 
مــن األنشــطة المرتبطــة بالطاقــة. وقــد تضمــن 
جدول أعمال الزيارة تقديم عرض عن الشــركة 
منــذ بداياتها األولى ونشــأتها إبــان العام 1992، 
واســتعراض الخطط المستقبلية المعززة لرؤية 
فــي  الرائــدة  المشــاريع  مــن  والعديــد  الشــركة، 
مجــال المحافظــة علــى البيئــة في شــتى ربوع 

المملكة.

وفد برئاسة وكيل وزارة الخارجية في زيارة استطالعية لشركة “بابكو”

المنامة - وزارة الخارجية



حميدان يفتتح “يوم المهن” بـ “األهلية”
الــســوق احــتــيــاجــات  ــع  م الــجــامــعــات  مــخــرجــات  ــة  ــواءم ــم ل منصة 

افتتــح وزير العمل والتنمية االجتماعية 
“يــوم  فعاليــة  أمــس  حميــدان  جميــل 
الجامعــة  تنظمهــا  التــي  الثامــن”  المهــن 
األهليــة بمقرهــا، بحضــور رئيس مجلس 
أمنــاء الجامعــة عبــدهللا الحــواج، وعدد 
اإلداريــة  الهيئــة  فــي  المســؤولين  مــن 
والتعليميــة بالجامعــة، إضافــة إلــى عدد 
فــي  بالوزارة.ويشــارك  المســؤولين  مــن 
يوم المهن لهذا العام 60 مؤسســة عاملة 
العــام والخــاص، حيــث  القطاعيــن  فــي 
الجامعــة  وخريجــي  طلبــة  يســتهدف 
األهليــة وغيرهــا مــن الجامعــات؛ بهــدف 
تعريــف الطلبــة علــى احتياجــات ســوق 
العمــل الفعليــة مــن األيــدي العاملــة، وما 
يواكــب  وتأهيــل  مهــارات  مــن  يتطلبــه 

مستجدات ومتغيرات سوق العمل.
والتنميــة  العمــل  وزارة  تشــارك  كمــا   
لعــرض  خــاص  بجنــاح  االجتماعيــة 
الشــواغر الوظيفية، والبرامج التدريبية 
مــع  بالتعــاون  تنفذهــا  التــي  النوعيــة 
يهــدف  كمــا  )تمكيــن(.  العمــل  صنــدوق 
المعرض إلى تمكين الشركات وأصحاب 
مخرجــات  علــى  التعــرف  مــن  العمــل 
لشــغل  عمــل  عــن  والباحثيــن  الجامعــة 
فــي  والتخصصــات  الوظائــف  مختلــف 

سوق العمل.
وفــي تصريــح لــه بهــذه المناســبة، أشــاد 
حميــدان بإقامــة يــوم المهــن بالجامعــة 
المعــارض  هــذه  تعــد  حيــث  األهليــة، 
المهنيــة مــن أبــرز الوســائل التي تســاعد 
علــى تحقيــق المواءمــة بيــن مخرجــات 
الجامعة والجامعات األخرى في المملكة 
وبين احتياجات ســوق العمل المتطورة 
للتقــدم  نظــرا  باســتمرار؛  والمتغيــرة 
العلمــي والتكنولوجــي في ســوق العمل، 
كمــا أن ما تقوم بــه الجامعة األهلية يعد 
مــن المبادرات الناجحة لتيســير حصول 
الممكنــة  بالســرعة  المتخرجيــن  الطلبــة 
علــى الوظائف واألعمال المناســبة، وهو 
األمــر الــذي يصــب فــي إنجاح مبــادرات 
إدماج وتأهيــل المواطنين في الوظائف 

المناسبة بسوق العمل.
لمثــل هــذه  الــوزارة  الوزيــر دعــم  وأكــد 
الشــراكة  تجســد  التــي  المبــادرات 
المجتمعيــة بيــن مختلــف الجهــات فــي 

إطار جهود الجميع من الجهات الرسمية 
واألهليــة والخاصــة فــي إســراع وتيــرة 
إدمــاج المواطنيــن الباحثيــن عــن عمــل 
الخــاص  القطــاع  بشــركات ومؤسســات 
مشــيدا  وطنيــة،  مســؤولية  تعــد  التــي 
بالمشــاركة اإليجابيــة في هــذه الفعالية، 
وغيرها من معارض التوظيف المختلفة 
العمــل  وزارة  تنفذهــا  التــي  خصوصــا 

والتنمية االجتماعية على مدار العام.
مــن جانبــه، قــدم الحــواج شــكره لوزيــر 
العمل والتنمية االجتماعية على رعايته 
الــوزارة  بجهــود  منوهــا  الفعاليــة،  هــذه 
الجامعــات  بيــن  العالقــة  تعزيــز  فــي 
مــن  الخاصــة  التدريبيــة  والمؤسســات 
فضــال  والمؤسســات،  والشــركات  جهــة، 
عــن دورها المشــهود في إدمــاج الكوادر 
الوطنية، وتنفيذها العديد من المشــاريع 
التــي تهــدف إلــى اســتقطاب المواطنين 

للعمل بالقطاع الخاص. 
مــن  الفعاليــة  فــي  المشــاركون  وأكــد 

مثــل  إقامــة  أهميــة  وزائريــن  عارضيــن 
هــذه المعــارض التي تتيــح التعرف على 
الفــرص الوظيفيــة التي تحتاجها ســوق 
العمــل، وكذلك تقديم طلبــات التوظيف 
القطــاع  مؤسســات  فــي  والتدريــب 

الخاص.
عبدالوهــاب  قــال  الســياق،  هــذا  ففــي   
إن  الكويتــي(  التمويــل  )بيــت  البلوشــي 
اإلقبال على المعرض كان مكثفا، مشيرا 
إلــى تفاوت الرغبــات المقدمة من جانب 
الزائرين، فمنهم من يرغب في الوظائف 
فــي  المتوفــرة  غيرهــا  أو  التخصصيــة 
القطاع المالي أو المصرفي، الفتا إلى أن 
مؤسســة بيــت التمويــل الكويتــي تطبق 
الكفــاءات  احتضــان  فــي  إســتراتيجية 
الوطنيــة وتدريبهــا وتوظيفهــا، مشــيدا 
بكفــاءة وانضباطيــة العامــل البحرينــي 

في مختلف مواقع اإلنتاج.
)بيــت  األعمــال  تطويــر  مديــر  وأشــاد 
باإلقبــال  العســلي،  كريــم  كــوم(،  دوت 

علــى هــذا المعــرض، الفتــا إلى أنــه لمس 
فــي  المرونــة  عمــل  عــن  الباحثيــن  مــن 
قبــول وظائف الئقة مــن غير تخصصهم 
الدراســي، وإن كان البعــض يصــر علــى 
التوظــف فــي مجــال تخصصــه، مشــيرا 
إلــى أن أكثر التخصصــات المرغوبة لدى 
الشــباب البحرينــي للعمــل فــي قطاعــي 

البنوك والهندسة.
وقــال أحــد زوار المعــرض، وهو يوســف 
الســردي، خريج هندســة طاقة متجددة 
المهــن  ليــوم  حضــر  أنــه   ،2018 العــام 
الوظيفيــة  الشــواغر  علــى  لالطــالع 
والفــرص التدريبيــة المعروضــة، مشــيرا 
إلى أنه يبحث عن وظيفة حتى لو كانت 
في غير تخصصه الدراســي لبدء حياته 

المهنية.
مــن جانبها، قالــت الزائرة ســارة خريجة 
جامعــة البحرين، كلية إدارة االعمال، إن 
أبــرز مالحظاتها على المعرض هو تركيز 
المشــاركين فــي المعــرض علــى الفــرص 
التدريبيــة للباحثين عــن عمل والتعريف 
بالمهــن والوظائــف التي يحتاجها ســوق 
العمــل، مؤكــدة أنهــا تبحــث عــن وظيفة 
الجامعــي  وتخصصهــا  مؤهلهــا  تناســب 
وبأجــر ال يقــل عن 400 دينار، داعية إلى 

زيادة فرص العمل التي تناسب اإلناث.
والتنميــة  العمــل  وزيــر  قــام  وقــد 
مجلــس  رئيــس  يرافقــه  االجتماعيــة، 
أمنــاء الجامعــة، بجولــة علــى األجنحــة 
المنشــآت  تكريــم  تــم  كمــا  المشــاركة، 
المشــاركة والداعمــة لفعاليــة يــوم المهن 

الثامن.

وزير العمل يفتتح فعالية “يوم المهن الثامن” في الجامعة األهلية

مدينة عيسى - وزارة العمل
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Û  ليــس كل مــن يتحــدث عــن الوطنيــة، أهــاًل لهــا، فالحديث هنا ليــس كالفعــل، وليس كصنع
التغيير، وترك األثر اإليجابي في اآلخرين.وفي البحرين، وفي األزمات ومحطات التحول 
المختلفــة تحديــدًا، أدرك النــاس بــأن المواقــف لهــا رجالهــا، وبأنهــا معتــرك مهــم تســقط به 
أســماء، لتصعــد مكانها أســماء أخــرى، بمعادلة تــوازن تعيد األمور لنصابهــا الصحيح، تبرز 

للمجتمع من هو جدير به.
Û  ،مــن هــذه األســماء، جاســم بو طبنيــه )بوأحمد(، والذي يخــدم البحرين منذ ســنين طويله

ويبــادر دومــًا بتنظيــم الفعاليــات واالحتفاليــات الوطنيــة، ويعقــد النــدوات، واألمســيات 
بمجلســه، التي تحرك المياه الراكدة في الشــباب، وتذكرهم بواجبهم، يضاف اليها حســنة 
وسمه من المواطنين بلقب “سفير مجالس البحرين بدول الخليج” بسبب كثرة مشاركاته 

الوطنية خارج الحدود، والتي ترمي لتشريف المملكة وأهلها.
Û  هنالــك أيضــًا األخ إبراهيــم الــدوي، صاحــب مجلــس الــدوي العريــق، والــذي تحــول أخيرًا

لبرلمان آخر، تثار فيه القضايا الوطنية والسياسية المهمة، بشكل إيجابي وتحليلي وبناء، 
وسط مشاركة كوكبة من السياسيين، والكتاب، والنشطاء من شتى ربوع المملكة. وأدير 
القلم نحو األخ محمد الدخيل، والذي يحمل على عاتقه منذ فترة طويلة، الملفات الخدمية 
لقريته )قاللي(، ويبادر باســتمرار بالتواصل مع المســؤولين، واإلعالميين، والكتاب، ويعد 
اللقــاءات األهليــة معهــم، ويقدم لهــم المواطنين، مشــجعًا إياهم على التحــدث، بأن قولوا 
مــا لديكــم، ال تتــرددوا، هنالــك آذان تنتظــر أن تنصــت لما بداخلكم. وأشــير كذلك للناشــط 
االجتماعي أحمد عقاب، والذي يهتم يوميا للمشاركة في اغلب قروبات “الواتساب” لينقل 
للجميــع أخبــار المجالس، واألمســيات الوطنية والثقافية التي ســتعد هنــا وهنالك، ويؤكد 
لهــم أهميــة المشــاركة، والحضــور، وكأن األمر يخصه هو، ويعنيه هــو، اضافة لدوره المهم 

كمنسق فعاليات مجلس الدوي، وبعض المجالس األخرى.
Û  الزميلــة الصحفيــة منــى المطــوع لهــا نصيــب مقدر مــن التفانــي واإلخالص، فهذه الشــابة

النشيطة جدًا، ال تتردد في المشاركة بأي احتفالية يعدها أي مجلس أو منتدى أو جمعية 
هدفهــا وطنــي، وهــو أمــر تميــزت بــه جــدًا بموســم االنتخابــات الفائــت، حيــث كان لهــا يد 
طولى بخدمة الكثير من المرشحين، لياًل ونهارًا، دون أن تسعى لنيل أي منفعة أو مقابل. 
وأذكر أيضًا األخ إبراهيم مطر، والذي يشــارك في أغلب الفعاليات الوطنية، بنشــاط رائع، 
وملحــوظ، ال يشــوبه الملــل، وألن علم البحرين بيــده دائمًا، كناه المواطنــون باحترام بالغ، 

بلقب )بو علم( وهو جدير به.
Û  وأتشرف بذكر األخ عبدالعزيز بوزبون، والذي يكون دائمًا بصدارة الحاضرين في تشريف

البحريــن بالمشــاركات الوطنيــة بالداخــل والخــارج، وفــي تنظيــم الفعاليــات واألمســيات، 
واســتقبال الســفراء، والشــخصيات المهمــة، مبرزًا لهــا الوجه الحقيقي للمملكة، ولمشــروع 

جاللة الملك اإلصالحي.
Û  وال يغيب عني اإلشــارة لألخ خميس علي ســبت، والذي يعمل منذ ســنين طويلة لتنســيق

فعاليات المجالس العائلية واألهلية )منها مجلس أبيه(، وإبراز القضايا التي تهم المواطن، 
والدفع بها نحو تقديم الحلول الذي ترتضيه.

Û  ومــن الحســنات األخــرى باألخ خميــس، اهتمامه المســتمر بتكريم الشــخصيات البحرينية
التي تفانت في خدمة المجتمع بجميع المجاالت، فله مني الشكر والتقدير على ذلك.

Û  ،وهنــاك آخــرون كثر، رجااًل ونســاء، تضيق المســاحة لذكرهم، ممن يســهرون الليل والنهار
ليتركوا األثر الجميل في البحرين، وفي أهلها، وألن يكونوا صانعي مجد وتغيير وتحول، 
في الوقت الذي يبرع به غيرهم ألن يمارس هواية المتابعة والتأمل، وربما النقد أحيانًا.

الدوي 
وبوطبنيه 

وعقاب وآخرون

ebrahim.alnahham
@albiladpress.com

إبراهيم النهام

محرر الشؤون المحلية

عضــو  عبداألميــر،  زينــب  النائــب  أكــدت 
لجنة الشؤون المالية واالقتصادية ونائب 
بأنهــا  والرياضــة  الشــباب  لجنــة  رئيــس 
ســتراقب عــن كثب فــرض نســبة البحرنة 
في الشــركة العربية لبناء وإصالح السفن 
)أســري(، والتي نشرت إعالن توظيف في 
الصحــف مؤخرا خــاص للعمالة البحرينية 
فقــط بعــد مداخلــة برلمانيــة لهــا كشــفت 
فيهــا عــن نســبة البحرنــة، التــي بلغــت 26 
%.وكانــت النائــب عبداألميــر قــد طالبــت فــي 
مداخلتها شركة “أسري” بتبني سياسة البحرنة 
فــي وظائفهــا عوًضــا عــن االســتعانة باألجانب 
العامــل  أن  مؤكــدًة  الشــركة،  دفــة  إدارة  فــي 
البحرينــي هــو األولــى بالفــرص الوظيفية. كما 
انتقــدت جفــاف مســتوى البحرنة في الشــركة، 

التمثيــل  مســتوى  يحتــل  الــذي  الوقــت  فــي 
األجنبــي فيهــا 97 % بالوظائــف العليــا، فيما ال 
تتجــاوز نســبة البحرينييــن شــاغلي الوظائــف 

العليا 3 %.
وفيمــا أشــادت بالخطــوة التي اتخذتها شــركة 
خاصــة  وظائــف  عــن  اإلعــالن  فــي  أســري 

بالبحرينييــن، أكدت اســتمرارها بمراقبة نســبة 
البحرنــة في الشــركة إلى أن تالمس المســتوى 
المأمــول وتلبــي طموحــات على ضــوء امتالك 
حكومــة مملكــة البحريــن عبر شــركة ممتلكات 

ما نسبته 96.9370 % من الشركة.
وأردفــت: “ليــس من المعقول أن تعتمد شــركة 
تعــود ملكيــة الحصــة الرئيســة فيهــا للبحريــن 
علــى العامــل األجنبي فــي ظل وفرة الســواعد 
البحرينيــة المؤهلــة والمخلصــة لوطنها، والتي 
لطالما عملت ليال ونهارا حرصا منها على نجاح 
وطنها ورفعته. نحن لسنا ضد أي أحد، فجميع 
مــن فــي المملكة هم محل تقدير لدينا، ولكن ال 
نتوقع أن تفضل دول أجنبية العامل البحريني 
وتجعلــه الخيــار األول لديهــا مــع توفــر عمالتها 
المعاملــة  بمبــدأ  نقــوم  هنــا  ونحــن  الوطنيــة، 

بالمثل”.

زينب عبداألمير

عبداألميــر: نراقــب عــن كثب ارتفــاع نســبة البحرنة

نشر “أسري” إعالنات “توظيف” خطوة مهمة

المنامة - بنا

ثمــن االتحــاد الحــر لنقابــات عمــال البحريــن مصادقــة عاهــل 
البــالد صاحــب الجاللة الملك حمد بن عيســى آل خليفة على 
إصــدار القانــون رقــم )1( لســنة 2019 بتعديل المــادة )14( من 
المرســوم بقانــون رقــم )21( لســنة 2015 بشــأن المؤسســات 
الصحيــة الخاصــة، بإضافــة فقرة إلى البنــد )أ( من المادة )14( 
من المرســوم بقانون رقم )21( لســنة 2015 بشأن المؤسسات 
الصحيــة الخاصــة، تمنــح األولوية في توظيــف العاملين في 
المؤسســات الصحية الخاصة لألطبــاء والفنيين والممرضين 
البحرينيين الحاصلين على المؤهالت والخبرة الالزمة. وفي 
المادة الثانية أن توفق المؤسسات الصحية الخاصة أوضاعها 
طبقــًا ألحــكام القانــون بعد انتهاء العقــود المبرمة مع األطباء 
والفنيين والممرضين غير البحرينيين.وأكد االتحاد أن التعديل 
األخير في القانون يمثل عصر جديد في شــرعنة التوظيف للكوادر 
الوطنية في المؤسسات الصحية، وإلزام أحد القطاعات الكبيرة في 
المملكة باالستعانة بالخريجين في هذا المجال، إذ أثبتت الكفاءات 

الوطنية قدرتها على إدارة المؤسسات الصحية الحكومية وحققت 
أفضل معايير األداء الصحي.

وقال إن االستجابة الملكية السامية تعد لمسة أبوية يعلمها الجميع 
عن جاللته، حيث جاءت االســتجابة ســريعة ومتماشــية مع برنامج 
التوظيف الوطني الذي أطلقه رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي 
األميــر خليفــة بن ســلمان آل خليفة وما تضمنه من مبادرات تشــمل 
كل الــوزارات والهيئــات ومنظمات المجتمع المدني ذات الصلة ومن 

بينها االتحاد الحر لنقابات عمال البحرين.
ودعــا االتحــاد القطاعــات األخــرى إلــى االلتــزام بتوظيــف الكــوادر 
الوطنية دعما لالقتصاد الوطني، متمنيا أن يتم في القريب العاجل 
تعديــل مــواد القوانين الخاصة بقطاعات مؤثــرة أخرى في المملكة، 

ولها أثر إيجابي في حال التزمت ببحرنة الوظائف لديها.
وشــدد االتحــاد على ضرورة تفعيــل مبدأ “المواطن هو الخيار األول 
للتوظيــف” حتــى تتحقــق نتائــج الخطــة الوطنيــة الطموحــة التــي 
أقرتهــا الحكومــة، كما دعا االتحاد جميع الشــباب الباحثين عن عمل 

بالتسجيل في البرنامج الوطني للتوظيف.

“الحر للنقابات” يشــيد بمنــح األولوية للبحرينــي في التوظيف

دعوة المؤسسات الصحية الخاصة لتوفيق األوضاع

المنامة - هيئة السياحة والمعارض

تشارك هيئة البحرين للسياحة والمعارض في معرض السياحة )ITB( الذي ُيقام من تاريخ 6 حتى 10 مارس 2019 في برلين، إذ من 
شأن المبادرة أن ُتساهم في زيادة عدد الزوار للمملكة ومضاعفة مساهمة القطاع السياحي في االقتصاد الوطني.ِ

والتجــارة  الصناعــة  وزيــر  ويتــرأس 
مملكــة  وفــد  الزيانــي  زايــد  والســياحة 
مســؤولين  مــن  المكــون  البحريــن 
وممثليــن عن عــدد من الفنــادق الرائدة، 
ووكالء الســفر المعتمديــن، إضافــة إلــى 
شــركة طيران الخليــج الناقلــة الوطنية 

لمملكة البحرين.
فــي  البحريــن  مملكــة  جنــاح  ويشــهد 
المعــرض مشــاركة 3 دراجيــن ألمانييــن 
لتقديــم  ميريــدا  البحريــن  فريــق  مــن 
تواقيعهــم الشــخصية، وحضــور المؤثــر 
األلماني فريدريك ســيبولد ليومين. كما 
يســتضيف الجناح رســم الحناء وفنون 

الخط العربي.
وُيعقد كذلك، مســابقة “أســرع لفة” التي 
تمنح فائز واحد يومًيا، تذكرتي حضور 
لســباق الفورمــوال 1، وتذكرتــي طيــران 
من شــركة طيــران الخليج، عــالوة على 

إقامة لمدة 5 ليال في فندق.
وبهــذه المناســبة، قــال الزيانــي “لطالمــا 
حرصــت الهيئة على المشــاركة في أبرز 
الفعاليات وأهم المعارض العالمية؛ بغية 
تســليط الضــوء على أحــدث التطورات 
الســياحية بمملكــة البحريــن، والترويج 
للمعالــم الســياحية الجاذبــة لمجموعات 

سياحية كبيرة”. 

وأضاف “تأتي مشــاركتنا في ITB برلين 
2019 لتعــزز مــن مســاعينا نحــو تنفيــذ 
إستراتيجيتنا طويلة المدى المتمحورة 
حول تعزيز قطاع السياحة في المملكة 
ونحــن فخــورون بمشــاركة مــا يزيد عن 
22 شركة من القطاع الخاص في جناح 
الوطنيــة  الناقلــة  فــي  ممثــال  البحريــن 
طيــران الخليــج والعديــد مــن الفنــادق 

وشركات السفر والسياحة”.
الســنوي   ITB الســياحة  معــرض  وُيعــد 
مــن أكبر المعارض الدولية للســفر، كونه 
يتمكــن - فــي كل عــام - مــن اســتقطاب 
آلالف المعنييــن بهــذا القطــاع الحيــوي 

بــدًءا من مزودي اإلقامة وحتى موردي 
تكنولوجيــا الضيافــة. وفي العام 2018، 
ومنظمــة  شــركة  آالف   10 عرضــت 
وخدماتهــا  منتجاتهــا  دولــة   186 مــن 
لنحــو 170 ألــف زائــر، 110 آالف منهــم 

تجاريون.
ضمــن  تأتــي  المشــاركة  أن  يذكــر 
اإلســتراتيجية الشــاملة للهيئة لتسويق 
وترويج الهوية السياحية “بلدنا بلدكم”، 
التي تركز على ترويج المنتج السياحي 
اإلقليمــي  المســتوى  علــى  البحرينــي 
المقومــات  إبــراز  بهــدف  والعالمــي؛ 
الســياحية ودعم الجهــود الحثيثة التي 
القطــاع  إســهامات  تعزيــز  علــى  تركــز 
إيجابــا فــي الناتج المحلــي بالتوافق مع 

هيئة البحرين للسياحة والمعارض تحرص على المشاركة في أبرز الفعاليات والمعارض العالميةرؤية المملكة االقتصادية 2030.

ــة كــبــيــرة ــي ــاح ــي ــات س ــوع ــم ــج ــم ــة ل ــاذبـ ــجـ ــم الـ ــال ــع ــم ــل ــج ل ــرويـ ــتـ الـــزيـــانـــي: الـ

البحرين تجدد مشاركتها في “ITB” ببرلين
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البلديــات  وشــؤون  األشــغال  وزيــر  قــال   
والتخطيــط العمرانــي عصــام خلــف إن الــوزارة 
نفــذت خالل األعوام مــن 2015 إلى 2018 عدد 
25 مشــروع صــرف صحــي بتكلفــة بلغــت 43.5 
مليــون دينــار، شــملت مختلــف مناطــق مملكــة 

البحرين.
للنائــب  استفســارات  علــى  رّده  فــي  وأشــار 
غــازي آل رحمــة إلــى أن هذه المشــاريع تنوعت 
جديــدة،  صحــي  صــرف  شــبكات  إنشــاء  بيــن 
وإعــادة تأهيــل لبعض شــبكات الصرف الصحي 

ومحطــات المعالجــة. وذكــر أن هنــاك مشــروًعا 
عمــل  ببرنامــج  الــوزارة  مشــاريع  مــن  واحــًدا 
الحكومة الســابق لم ينفذ، وهو مشــروع شــبكة 
ميــاه الصرف الصحي لمنطقــة جدحفص؛ لعدم 
توفــر أي طاقة اســتيعابية ضمــن نظام الصرف 

الصحي القائم لتوصيل أي مناطق إضافية.
ولفــت إلــى أن الوزارة انتهت مــن إعداد خطتها 
المقبلــة وتــم تقديمهــا ضمــن  للســنوات األربــع 
برنامــج عمــل الحكومــة، بنــاًء علــى مــا يتوفــر 
اســتيعابية  وطاقــة  ماليــة  اعتمــادات  مــن  لهــا 

للتوصيــل، والحصول على الموافقات المطلوبة 
من الجهات الخدمية األخرى.

وغيــر  المطــورة  غيــر  المناطــق  بشــأن  وبّيــن 
الموصولــة بشــبكة ميــاه الصــرف الصحــي فــي 
الدائــرة الرابعــة أن تطويرهــا مرهــون باالنتهــاء 
العميــق  الرئيســي  الخــط  مشــروع  تنفيــذ  مــن 
توبلــي  إلــى محطــة  مدينــة حمــد  مــن  الممتــد 
للمعالجة، والذي ســيوفر الطاقات االســتيعابية 
علــى  الموجــودة  المناطــق  لمختلــف  الالزمــة 

امتداده.
وأشــار إلــى أن مشــروع إســكان الرملــي ســيتم 

توصيله بشــكل مؤقت بشــبكة الصرف الصحي 
القائمــة في منطقة ســلماباد، وذلك لحين تنفيذ 

الخط الرئيسي الممتد على شارع سلماباد.
وأوضــح أنــه ولألســباب المذكورة لــم ترصد أي 
موازنات لمشــاريع صرف صحي للدائرة الرابعة 

من المحافظة الشمالية.
وذكــر الوزيــر أنــه تــم االنتهــاء مــن التصاميــم 
الصحــي  الصــرف  شــبكة  لمشــروع  األوليــة 
شــبكات  تنفيــذ  جانــب  إلــى  بوقــوة،  لمنطقــة 
جبلــة  مناطــق  مــن  ألجــزاء  الصحــي  الصــرف 
حبشــي والسهلة الشــمالية وعالي وسلماباد في 

الســنوات الماضيــة. وتابــع أن عــدم التمكــن من 
توصيــل األجــزاء المتبقيــة عائد لعــدم توفر أي 
طاقات اســتيعابية للتدفقات الالزمة للتوصيل، 

علــى أمــل توصيــل جميــع هــذه المناطــق حــال 
االنتهــاء مــن تنفيــذ الخــط العميــق الــذي تبلــغ 

كلفته 40 مليون دينار.

كلفة إنجازات “الصرف الصحي” في 4 سنوات
مؤقًتــا ســلماباد  بشــبكة  الرملــي”  “إســكان  توصيــل 

عدم سماع دعوى تجارية لوجود شرط تحكيمي ملزم
ــد ــق ــع ــًة ال ــفـ ــالـ ــخـ ــة لـــجـــأت لـــلـــقـــضـــاء الـــمـــدنـــي مـ ــيـ ــدعـ ــمـ الـ

قالت المحامية ندى عادل إن المحكمة الكبرى المدنية الثالثة قضت بعدم ســماع الدعوى التي أقامتها شــركة للمقاوالت الكهربائية 
ضد شركة خدمات فنية وتجارية لمطالبتها بأن تدفع إليها مبلغ 127 ألف دينار قيمة تعاقد خاص بأعمال إنشائية لم تكملها الشركة 
المدعية؛ وذلك نظرا لوجود شــرط اللجوء للتحكيم والوارد في االتفاقية بين الشــركتين، كما ألزمت الشــركة المدعية بمصروفات 

الدعوى ومقابل أتعاب المحاماة.

الفنيــة  الخدمــات  شــركة  وكيلــة  وأوضحــت 
المدعــى عليهــا أن وقائع الدعــوى تتمثل في أن 
موكلتها كانت قد تعاقدت مع الشــركة المدعية 
على مقاولة أعمال كهربائية في أحد العقارات، 
وتــم  دينــار،  ألــف   127 التعاقــد  قيمــة  وكانــت 
االتفــاق بيــن الشــركتين فــي العقد المبــرم على 
اللجــوء للتحكيــم فــي حــال النــزاع، لكــن وفــي 
وقت الحق توقفت شركة المقاوالت الكهربائية 
المدعيــة عــن اســتكمال باقي األعمال المســندة 
إليهــا، مما اضطر الشــركة المدعــى عليها للجوء 
إلــى شــركة أخــرى إلنهــاء األعمــال فــي الوقــت 
غرامــات  خســائر  تتكبــد  ال  وحتــى  المحــدد، 

التأخير لصالح صاحب المشروع.
وأضافــت أنــه وبالرغم من أن شــركة المقاوالت 
المكلفــة  األعمــال  كافــة  تنــِه  لــم  الكهربائيــة 
بأدائهــا، إال أنهــا طالبت شــركة الخدمــات الفنية 
والتجاريــة بأداء المبلــغ المتعاقد عليه بالكامل، 
وحاولــت األخيــرة التفــاوض لدفــع المســتحق 
مخصومــا منــه تكلفــة األعمــال التــي قامــت بها 
الشــركة المدخلــة. ونظــرا إلــى رفــض موكلتهــا 
الدفع بكامل المبلغ كونه غير مســتحق للشركة، 
بدفــع  المطالبــة  علــى  المدعيــة  أصــرت  فقــد 
المبلــغ بالكامــل، لــذا لجــأت إلــى محكمــة األمور 
المستعجلة في هذا الشأن واستعانت المحكمة 

الخاصــة  األعمــال  حجــم  قــدر  والــذي  بخبيــر، 
بالشــركة المدعيــة بمبلــغ 140 ألــف دينــار، لــذا 
المدنيــة  للمحكمــة  المدعيــة  الشــركة  لجــأت 

للمطالبة بالفصل في النزاع.
ســماع  بعــدم  المحكمــة  أمــام  عــادل  ودفعــت 
الدعــوى لالعتداد بشــرط التحكيم الــوارد بعقد 
المقاولــة، وقالــت إن اتفــاق التحكيــم هــو حــق 
مقــدس للخصــوم، إذا مــا اتفــق األطــراف عليه، 
ويتعيــن علــى كل منهمــا البــدء فــي إجــراءات 
التحكيم، أو االســتمرار فيه دون قضاء إذا كان 
هناك نزاعا، وذلك استنادا للقوة الملزمة التفاق 
التحكيــم. وأكــدت وجــود شــرط التحكيــم فــي 

نســخة العقد المرفقة بأوراق الدعوى، مبينة أن 
المــادة الســابعة مــن قانــون التحكيــم تنص عل 
أن “اتفــاق التحكيــم” هــو اتفــاق بيــن الطرفيــن 
علــى أن يحيــال إلــى التحكيــم جميــع أو بعــض 
المنازعــات المحــددة التــي نشــأت أو قــد تنشــأ 
بينهمــا بشــأن عالقــة قانونيــة محــددة تعاقدية 
كانــت أو غيــر تعاقدية، ويجــوز أن يكون اتفاق 
التحكيــم فــي صــورة شــرط تحكيــم وارد فــي 

عقد أو في صورة اتفاق منفصل.
كمــا نصــت المــادة الثامنــة مــن القانــون ســالف 
الذكر على أنه “على المحكمة التي ترفع أمامها 
دعوى في مسألة أبرم بشأنها اتفاق تحكيم، أن 
تحيــل الطرفيــن إلــى التحكيــم، إذا طلــب منهــا 
ذلــك أحــد الطرفيــن فــي موعــد أقصــاه تاريــخ 
تقديــم بيانــه األول فــي موضــوع النــزاع مــا لم 
يتضح لها أن االتفاق باطل والغ أو عديم األثر 

أو ال يمكن تنفيذه”.

عاقبت المحكمة الكبرى الجنائية األولى غيابيا طبيبا بحرينيا “57 عاما” بالســجن لمدة 3 ســنوات وأمرت بتغريمه مبلغ 3000 
دينــار؛ إلدانتــه ببيــع المــواد المخدرة والمؤثرة عقليا على المدمنين، والذي اعترف أن قصده من ذلك زيادة أرباحه ليس أكثر، 

خصوصا وأنه لم يثبت أنه يتعاطى أية مواد مخدرة.

وقالــت المحكمــة فــي أســباب حكمهــا، إنهــا 
عنــد تقديرهــا للعقوبــة تضــع فــي اعتبارهــا 
فإنهــا  لــذا  طبيبــا،  وكونــه  المتهــم  ظــروف 
تأخــذه بقســط من الرأفة بمــا تخولها المادة 
مــن  وبالرغــم  العقوبــات،  قانــون  مــن   )72(
إعالنــه باإلحالة للمحاكمة، إال أنه لم يحضر 
مخلــى  كونــه  محاكمتــه  جلســات  مــن  أيــا 
سبيله في وقت سابق؛ لذا فقد صدر الحكم 

غيابيا بحقه.
وتشــير التفاصيــل التــي وردت فــي حكــم 
فــي  تتحصــل  الواقعــة  أن  إلــى  المحكمــة 
فــي  نقيــب  أجراهــا  التــي  التحريــات  أن 
إدارة مكافحــة المخــدرات، دلــت على قيام 
المتهــم، وحال كونــه طبيبا، ببيــع المؤثرات 
العقليــة فــي عيادتــه الخاصــة الكائنــة فــي 

منطقــة الرفــاع بأحــد المجمعــات المعروفــة 
بالمحافظة الجنوبية.

المصــادر  بأحــد  االســتعانة  تمــت  وعليــه 
الســرية الموثوقة، والذي قــام بالتحدث مع 
المتهــم عبــر برنامــج التواصــل االجتماعــي 
“واتــس آب”، وطلــب منــه شــراء مؤثــرات 
مــن  علــب   4 عــن  عبــارة  وهــي  عقليــة، 
“الزنكــس” وعلبــة مــن “الريفوترويل” مقابل 

مبلغ 360 دينارا.
وبالفعــل طلب المتهم مــن المصدر الحضور 
ودفــع  المخــدرات  الســتالم  عيادتــه  إلــى 
قيمتهــا، حيث توجه الضابط المذكور ســلفا 
رفقــة بالمصــدر الســري إلــى عيــادة المتهــم 
المصــدر  2018، وتمكــن  2 أكتوبــر  بتاريــخ 
العقليــة مــن  المؤثــرات  الســري مــن شــراء 

المتهم، وعلى الفور تم القبض على األخير، 
والــذي بتفتيشــه ذاتيــا تــم العثــور بحوزتــه 

على المبلغ النقدي المصور.
كما أنه تم العثور في عيادته عند تفتيشــها 
علــى عــدد مــن المــواد المخــدرة والمؤثرات 
العقليــة، والتــي ثبــت معمليــا بأنهــا تحتــوي 
علــى مادة الترامــادول المخدرة والمؤثرات 
الكلونازيبــام،  )األلبــرازوالم  العقليــة 
ضبــط  تــم  منزلــه  وبتفتيــش  والديازيبــام( 
مبالــغ مالية من عمــالت مختلفة يعتقد أنها 

حصيلة بيع مواد مخدرة سابقا.
وبالتحقيق مع المتهم اعترف للنيابة العامة 
أنه كان يبيع المؤثرات العقلية على مرتادي 
عيادتــه؛ وذلــك بمبالــغ ماليــة تفــوق الســعر 
األساسي لها، وأن غرضه من ذلك الحصول 

علــى الربــح فقــط، مؤكــدا أنــه يقــوم ببيــع 
المخــدرات علــى المدمنيــن منــذ نحــو ســنة 
قبــل القبــض عليــه. وثبــت بتقريــر مختبــر 
الســموم والعقاقيــر أن المضبوطات تحتوي 

بالفعــل على المؤثرات العقليــة الكلونازيبام 
والديازيبام واأللبرازوالم ومادة الترامادول 
العامــة  النيابــة  أحالتــه  وكانــت  المخــدرة. 
للمحاكمة على اعتبار أنه في غضون عامي 

مــادة  اإلتجــار  بقصــد  بــاع  و2018،   2017
العقليــة  والمؤثــرات  المخــدرة  الترامــادول 
فــي  والديازيبــام(  كلونازيبــام،  )ألبــرازوالم، 

غير األحوال المصرح بها قانونا.

طبيب يبيع المخدرات للمدمنين بمبالغ مرتفعة

أيــدت محكمــة االســتئناف العليــا الجنائيــة األولــى معاقبــة مســتأنف من 
أصــل 4 مدانيــن بالســجن لمــدة 7 ســنوات، كانــوا حجــزوا حريــة شــاب 
بعــد اختطافــه واالعتداء على ســامة جســمه بالتعذيب بإحــدى المزارع 
فــي منطقــة داركليــب؛ وذلــك ليتمكنوا مــن انتزاع أقوال منــه على ادعاء 
بأنــه متعــاون مــع األجهــزة األمنيــة “مخبــر”، وأرســلوا التصويــر لقادتهــم 

اإلرهابيين المتواجدين خارج مملكة البحرين.

أفــادت المحكمــة أن تفاصيــل الواقعــة 
تتمثل في أن المتهم الرابع “المســتأنف” 
قــد كلف المتهــم األول بخطــف المجني 
مخبــرا  بكونــه  علــم  أنــه  مدعيــا  عليــه، 
األول  المتهــم  فوافــق  األمــن،  لرجــال 
علــى ذلــك واســتعان بالمتهميــن الثانــي 
والثالــث لمشــاركته، بعدمــا اســتلم مــن 
الرابــع كاميــرا تصويــر فيديــو لتصويــر 
الواقعة؛ تمهيدا لنشــر الفيديو على أحد 

المواقع اإللكترونية.
وحتــى  األول  مــن  المتهميــن  وتقابــل 
األخيــر،  ســيارة  واســتقلوا  الثالــث 
وتوجهــوا إلــى منطقــة شــهركان، وعنــد 
مشــاهدتهم للمجنــي عليــه أمــر المتهــم 

األول المتهمين الثاني والثالث بخطفه، 
وجهــه  وتغطيــة  بــه  باإلمســاك  فقامــا 

وجلبه إلى السيارة.
وأشــارت إلــى أنهــم توجهــوا إلــى أحــد 
المبانــي بمنطقــة داركليــب وفــي غرفــة 
فيــه صــور المتهــم األول الواقعــة، فــي 
حيــن قــام المتهــم الثانــي بالتحقيــق مع 
المجنــي عليه، والذي قرر لهما أنه مخبر 
لرجال األمن ويتعاون مع الشــرطة، فما 
كان منهم جميعا إال أن ضربوه بواسطة 
لــوح خشــبي و”هــوز” بالســتيكي علــى 
أماكــن متفرقــة مــن جســده، وأرجعــوه 
هنــاك  وتركــوه  داركليــب  منطقــة  إلــى 

والذوا بالفرار هاربين.

رفض استئناف مدان بخطف شاب

غازي آل رحمةعصام خلف

عباس إبراهيم

 

يتجه مجلس الشورى في جلسته المقبلة للتصويت على قانون استخراج الرمال البحرية للمرة الثالثة وذلك بعد إعادته مرتين  على  
 التوالي من جانب أعضاء مجلس الشورى إلى اللجنة المختصة.

ويقضي المشــروع بقانون الســماح بنقل الرمال 
أو  ألغــراض  المملكــة  حــدود  خــارج  البحريــة 
دول  بيــن  مشــتركة  أو  إســتراتيجية  مشــاريع 
مجلس التعاون الخليجي، وذلك وفق ما يقرره 
مجلــس الــوزراء، إذ لــن يتم ذلــك إال عن طريق 
قــرار يصــدره مجلس الــوزراء؛ لضمــان الحفاظ 
علــى هــذه الثــروة الطبيعيــة مــن االســتنزاف، 
لمملكــة  المهمــة  المــوارد  مــن  مــورًدا  وكونهــا 
البحريــن، فيمــا تحظــر المــادة تصديــر الرمــال 
البحرية المســتخرجة في البحرين إلى الخارج 

بخالف ذلك السياق.
وأشــارت اللجنــة المختصــة إلى أن مــن يخالف 
قانــون اســتخراج الرمال يعاقــب بالغرامة التي 
ال تقــل عــن 20 ألف دينــار وال تتجاوز 100 ألف 

دينار.
وفــي حــال تكــرار المخالفــة ُيعاقــب المخالــف 
بالغرامــة التــي ال تقــل عــن 40 ألــف دينــار وال 
تجاوز 200 ألف دينار، وُيلغى الترخيص نهائيا.

كمــا أجــرت اللجنــة تعديــال علــى المــادة الثانية 
مــن قانــون تنظيــم اســتخراج الرمــال البحريــة 

وبيعها بحيث ُيلزم الوزير المسؤول عن تنظيم 
البحريــة  الثــروة  وحمايــة  واســتغالل  صيــد 
بتقديــم تقريــر يتضمــن المواقــع التــي يســمح 
فيها باســتخراج الرمــال البحرية وكمية الرمال 
البيئــة  تضــرر  ومســتوى  ســنويا  المســتخرجة 

البحرية في هذه المواقع.
وقامــت اللجنة بإجراء تعديل على البند الثاني 
مــن المــادة )8( الوارد فــي المــادة الثانية، حيث 
قــررت إلغــاء عقوبــة الحبــس فــي حــال تكــرار 
القانــون،  هــذا  مــن   )6( المــادة  أحــكام  مخالفــة 

وذلــك لعدم وجود تناســب بيــن عقوبة الحبس 
المحــددة بمــدة ال تقــل عــن شــهر وال تزيــد عــن 
ثالثــة أشــهر، وبيــن قيمــة الغرامــة المنصــوص 
قيمتهــا  تصــل  قــد  والتــي  المــادة  فــي  عليهــا 
“ُيرفــع  المــادة  لتصبــح  دينــار،  ألــف   200 إلــى 
تقريــر كل ثــالث ســنوات أو أقــل مــن ذلــك إذا 
المســؤول  الوزيــر  اســتدعى األمــر مــن جانــب 
عــن تنظيــم صيــد واســتغالل وحمايــة الثــروة 
البحريــة لمجلــس الــوزراء حــول المواقــع التــي 
يســمح فيها باســتخراج الرمال البحرية، وعدد 
المســتخرجة  الرمــال  وكميــة  لهــم،  المرخــص 
سنويا، ومستوى تضرر البيئة البحرية في هذه 

المواقع، ومستوى تأثر الحياة البحرية فيها”. الوزير البوعينين والشوري حاجي

ــن ــي ــف ــال ــخ ــم ال ــى  ــلـ عـ ديــــنــــار  ألـــــف   200 إلـــــى  ــل  ــصـ تـ ــات  ــ ــرامـ ــ غـ فـــــرض 

“الشورى” يبحث قانون استخراج الرمال للمرة الثالثة

43.5
دينار مليون 

سيدعلي المحافظة
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مصنع “حديد التسليح” باســتثمار يقّدر بنحو 30 مليون دوالر

إنتاج “يونيفرسال رولنج”

 افتتح وكيل وزارة الصناعة والتجارة والســياحة لشــؤون الصناعة أســامة العريض، مصنع يونيفرســال رولنج إلنتاج حديد التســليح باإلنابة عن وزير الصناعة 
والتجارة والسياحة، زايد الزياني، وذلك بمدينة سلمان الصناعية في الحد بحضور رئيس مجلس اإلدارة ماهر أبو غزالة.

وخــال حفــل االفتتــاح ألقــى العريــض 
كلمــة باإلنابــة عــن الوزيــر، معّبــًرا عــن 
المشــاريع  بتنامــي  البحريــن  اعتــزاز 
العالميــة  والمصانــع  االســتثمارية 
ا  ا رئيســيًّ التــي تتخــذ مــن المملكــة مقــرًّ
بــأن التســهيات التــي  ألعمالهــا، الفًتــا 
تقدمهــا الحكومــة الموقــرة بنــاًء علــى 
الرؤى واالستراتيجيات الهادفة لتعزيز 
موقعها االستثماري كبوابة لألعمال في 
المنطقة والحرص على ضمان ساســة 
عمل هذه المشاريع ضمن بيئة صناعية 
صديقــة والمميــزات التــي توفرها على 
حــد  إلــى  أســهمت  قــد  عــال  مســتوى 
بعيــد في اســتقطاب كبريات المشــاريع 

العالمية وتوطينها في البحرين.
ذاتــه  الوقــت  فــي  العريــض  وأشــاد 
انتهجتهــا  التــي  الجديــدة  بالخطــوات 
إلــى  المنشــأة  لتحويــل  المصنــع  إدارة 
منشــأة متطورة صديقة للبيئة، والعمل 
علــى زيــادة اإلنتاجيــة وفــق المعاييــر 
المحليــة والدوليــة األمــر الــذي ســاهم 
في ســد فجوة سلسلة التوريد المحلية 
وخفض اعتماد القطاع على الواردات.

مــن جانبــه، أكــد رئيــس مجلــس إدارة 
ماهــر  رولنــج،  يونيفرســال  مصنــع 
أبوغزالــة، أن هــذا المشــروع يعد األول 
مــن نوعــه فــي البحريــن، وأن وجــوده 
الفجــوة  لســد  وذلــك  للغايــة  ضــروري 
الحاصلــة فــي مســتويات الطلــب فــي 
سلســلة التزويد للبنــاء من إنتاج حديد 
التســليح علــى الصعيــد المحلي، والذي 
يساهم بدوره في خفض االعتماد على 

الواردات األجنبية بدرجة كبيرة. 
وفــي تصريــح للصحفييــن على هامش 
حجــم  إن  أبوغزالــة  قــال  االفتتــاح، 
 30 تجــاوز  المصنــع  فــي  االســتثمار 
مليون دوالر من مســتثمرين إماراتيين 
وأردنييــن، مبيًنــا أن خــط اإلنتــاج يبلــغ 
275 ألف طن متري سنويا ومن الممكن 
زيادته إلى 300 ألف طن متري، مشيًرا 

إلــى أن اســتهاك المملكــة مــن الحديــد 
ا. يبلغ 250 ألف طن سنويًّ

 االستحواذ على المصنع وتأهيله 

وأضــاف أبوغزالــة أنــه تــم االســتحواذ 
علــى المصنــع منــذ 3 ســنوات و”حاولنــا 
خــال تلــك الفتــرة فــي تأهيــل المصنع 
التــي  العالميــة  المصانــع  أحــد  ليكــون 
اليــوم  ووصلنــا  بالتكنولوجيــا،  تعمــل 
الفتتــاح مصنــع إنتاجــه يغطــي الطلب 
فــي البحريــن وبجودة ممتــازة وأفضل 
الشــركة  أن  وأوضــح  األخــرى”.  مــن 
تــدرس وتتواصــل مــع وزارة الصناعــة 
العقبــات  تذليــل  لمحاولــة  والتجــارة 
بالنســبة للتصدير إلى الخارج، والسفير 
تواصــل  فــي  أميــركا  لــدى  البحرينــي 
مــع الجهــات المختصــة هنــاك لتســهيل 
البحرينــي  الحديــد  اســتقبال  عمليــة 
تجــارة  اتفاقيــة  لديهــا  المملكــة  كــون 
حــرة مــع أميــركا، وبنفــس الوقــت فــإن 
أوروبــا ليــس لديها تقييد علــى الحديد 
بالنســبة  األهــم  أن  مؤكــًدا  البحرينــي، 
المحلــي  الســوق  تغطيــة  هــو  للمصنــع 
واإلنتاج الفائض يتم تصديره للخارج.

وأشــار إلى أنه لتغطية الســوق المحلي 
أن  يجــب  التســليح  حديــد  بمنتــج 
يكــون هنــاك دعــم مــن الحكومــة عــن 
طريــق حمايــة الصناعــة الوطنيــة مــن 
خــال قوانيــن توائم مــع دول الخليج، 
الفًتــا إلــى ضرورة دعــم الدولــة للمنتج 
البحرينــي فــي مشــاريع القطــاع العــام 
الحمايــة  مــن  نــوع  هنــاك  يكــون  وأن 
للمنتج المحلي وأن تكون هناك قوانين 
لحماية الصناعة الوطنية أسوة بأوروبا 

وأميركا لضمان عدم تعثرها. 
وعــن إنتــاج صناعــات أخــرى، أكــد أن 
المصنــع  فــي  التوســع  تــدرس  الشــركة 
وإضافــة حديــد الدرفلــة لخــط اإلنتــاج 
ومــع التوســع ممكــن أن يتــم اســتثمار 
حوالــي 20 مليون دوالر إلضافة مصنع 
إنتــاج  ــا  حاليًّ ولكــن  شــوب”،  “الملتنــغ 
التســليح  علــى حديــد  يتركــز  المصنــع 
الســوق  لتغطيــة  يكفــي  والــذي  فقــط 

المحلي.

 الفرص التدريبية المهنية

الكفــاءات  فــإن  ذلــك،  علــى  عــاوة 
مــن  كبيــر  بشــكل  تســتفيد  الوطنيــة 

الفرص التدريبية المهنية والتي تساعد 
بدورهــا فــي خلــق فــرص عمــل جديدة 
فــي أكبر منشــأة صناعيــة تنتج واحدة 
مــن المواد الرئيســية المطلوبــة للتنمية 
البحريــن،  اقتصــاد  ونمــو  الوطنيــة 
مشــيًرا إلــى أن الحديــد المســلح الــذي 
يتــم إنتاجــه يتميــز بجودتــه العالية، إذ 
إن معاييــر جودتــه تتفــوق حتــى علــى 

متطلبات الجودة القياسية. 
وفي المقابل، أكد مدير قســم العمليات 
اإلنتــاج  أن  ديــر،  علــي  يونيــرول،  فــي 
الســنوي يصل إلــى 275 ألف طن متري 
إدارة  وأن  األخيــر،  االســتثمار  بعــد 
المصنــع تســعى إلــى أن يكــون اإلنتــاج 
التســليح  حديــد  لقضبــان  منتــج  أول 
الســوق  تخــدم  التــي  الجــودة  عاليــة 

البحريني في المقام األول.
ويعــد مصنــع يونيفرســال رولنــج مــن 
أكبر مصانع الصلب في البحرين إلنتاج 
حديد التسليح الذي يعد العمود الفقري 
لقطــاع اإلنشــاءات حيــث يعمــل وفــق 
أعلى معايير الجودة المحلية والعالمية 
الصديقــة للبيئة وذلك باســتثمار يفوق 

30 مليون دوالر.

قص الشريط إيذاًنا بافتتاح المصنع

هواوي: دعوى ضد 
الحكومة األميركية

قالت شــركة هــواوي تكنولوجيز الصينية 
أمــس إنهــا أقامــت دعــوى ضــد الحكومــة 
األميركية بسبب جزء من مشروع قانون 
للدفــاع أقر العام الماضــي ويفرض قيوًدا 
علــى تعاماتهــا فــي الواليــات المتحــدة. 
وقالــت هــواوي إنهــا أقامــت دعــوى أمــام 
للطعــن  تكســاس  فــي  أميركيــة  محكمــة 
على إضافتهــا إلى قانون تفويض الدفاع 
إن  الشــركة  وتقــول  األميركــي.  الوطنــي 
القيــود التي تســتهدفها ”غير دســتورية“. 
شــركة  يتــرأس  الــذي  بينــغ  جيــو  وقــال 
ــا وفًقــا لنظــام التنــاوب فــي  هــواوي حاليًّ
بيــان ”الكونجــرس األميركــي فشــل مراًرا 
فــي تقديــم أي أدلــة تدعــم قيــوده علــى 

منتجات هواوي“.

شينزن - هواوي

المنامة - بورصة البحرين

 1,408.92 مســتوى  عنــد  الخميــس  أمــس  العــام  البحريــن  مؤشــر  أقفــل 
بانخفــاض وقــدره 1.91 نقطــة مقارنــة بإقفالــه يــوم األربعــاء، فــي حيــن 
أقفــل مؤشــر البحريــن اإلســامي عنــد مســتوى 819.18 بانخفــاض وقدره 

1.32نقطة مقارنة بإقفاله السابق.

وتــداول المســتثمرون 3.65 مليــون 
ســهم، بقيمــة إجماليــة قدرهــا 1.09 
مليــون دينار، تــم تنفيذها من خال 
65 صفقــة، حيث ركز الـــمستثمرون 
قطــاع  أســهم  علــى  تعاماتهــم 
الخدمات، والتي بلغت قيـمة أسهمه 
أي  دينــار،  ألــف   490.37 المتداولــة 
القيمــة  مــن   %  44.89 نســبته  مــا 
اإلجماليــة للتــداول وبكميــة قدرهــا 
تنفيذهــا  تــم  ســهم،  مليــون   1.21
مــن خــال 25 صفقــة. وجــاء البنــك 
األهلــي المتحــد فــي المركـــز األول، 
المتداولــة  أســهمه  قيمــة  بلغــت  إذ 
ألــف دينــار، أي مــا نســبته   261.86
23.97 % من إجمالي قيـمة األسهم 
 851.50 المتداولــة وبكميــة قدرهــا 
ألف ســهم، تــم تنفيذها مــن خال 5 
صفقــات. أمــا المركــز الثانــي، فــكان 
لشــركة بتلكو بقيمــة قدرها 240.44 
ألــف دينــار، أي مــا نســبته 22.01 % 

من إجمالـــي قيمة األسهم المتداولة 
وبكميــة قدرهــا 746.05 ألــف ســهم، 

تم تنفيذها من خال 13 صفقة.
ثـــم جــاءت شــركة مجمــع البحريــن 
قدرهــا  بقيمــة  الحــرة  لألســواق 
مــا نســبته  ألــف ديـنـــار أي   195.85
17.93 % من إجمالي قيمة األســهم 
المتداولــة وبكميــة قدرهــا 260 ألف 
 5 خــال  مــن  تنفيذهــا  تــم  ســهم، 

صفقات.

1.1 مليون دينار األسهم المتداولة بالبورصة

8 مارس 2019 الجمعة
غرة رجب 1440

“المكاتب التمثيلية” تستقطب 140 ألف سائح
ــلـــي ــحـ ــمـ الـ ــاد  ــ ــ ــص ــ ــ ــت ــ ــ االق فــــــي  ديــــــنــــــار  مــــلــــيــــون   35 ــة  ــ ــم ــ ــاه ــ ــس ــ ــم ــ ب

قــال الرئيــس التنفيــذي لهيئــة البحريــن للســياحة والمعارض، الشــيخ خالد بن حمــود آل خليفة “بلغت مســاهمة جميع المكاتــب التمثيلية للهيئــة في االقتصاد 
الوطنــي مــا يصــل إلــى 35 مليــون دينار من اإلنفاق لعدد 140 ألف ســائح اســتقبلتهم البحرين بــأذرع مفتوحة واحتضنتهم في مختلف أرجائها، والتي تســعى 
جميعها للنهوض بالقطاع السياحي المحلي، والمساهمة في تنويع مصادر الدخل الغير نفطية عبر دعم االقتصاد الوطني وتحقيق الرؤية االقتصادية 2030”. 

وتتلخص أبرز نتائج المكاتب التمثيلية 
علــى مــدار عــام واحــد فيمــا يلــي: بلــغ 
عــن  الوافديــن  الســواح  عــدد  إجمالــي 
التمثيلــي فــي روســيا  المكتــب  طريــق 
بلــغ إجمالــي  ألــف ســائح، حيــث   7.72
إنفاقهــم 4.1 مليــون دينــار. كمــا تعــاون 
الســفر  وكالــة  مــع  المذكــور  المكتــب 
 Coral أوروبــا،  مســتوى  علــى  الرائــدة 
الطيــران  رحــات  بتســيير   ،Travel
العــارض التي نقلت ما يزيد عن 5 آالف 
مســافر للبحريــن. وكذلــك، ارتفــع عــدد 
تنظــم  التــي  الروســية،  الســفر  وكاالت 
رحــات متكــررة إلى المملكــة، ليبلغ 65 

وكالة حيث كان هناك حوالي 15 وكالة 
فقط قبل إنشاء المكتب.

فيما بلغ إجمالي عدد الســواح الوافدين 
فــي  التمثيلــي  المكتــب  طريــق  عــن 
المملكــة المتحدة 9.8 ألف ســائح، ليبلغ 
دينــار.  مليــون   5.2 إنفاقهــم  إجمالــي 
ونجــح المكتــب التمثيلــي التابــع للهيئة 
فــي إقامــة عــدد مــن عاقــات التعــاون 
أبــرز  مــن   10 مــع  الشــاملة  التجــاري 
 Expedia، :وكاالت الســفر، مــن ضمنهــا
Sothall Travel، Travelbag، Last-

minute.com وغيرهــا، حيــث تمكنــت 
جميعهــا مــن تحقيــق زيــادة عاليــة فــي 

أعداد المسافرين خال العام 2018.
كما بلــغ إجمالي عدد الســواح الوافدين 
عــن طريــق المكتب التمثيلــي في الهند 
3.7 ألــف ســائح، و بلغ إجمالــي إنفاقهم 
بالفعــل  وأثمــرت  دينــار.  مليــون   1.3
جهــود الهيئــة فــي جعل المملكــة وجهة 
الزفاف العالمية المفضلة، حيث شهدت 
أعــداد حفــات الزفاف الهنديــة المقامة 
بعــد  مضطــردة  زيــادة  المملكــة  فــي 
إقامــة المكتــب.  أمــا المكتــب التمثيلــي 
اســتقطاب  فاســتطاع  الســعودية  فــي 
إجمالــي  وبلــغ  ســائح،  ألــف   115.9
إنفاقهــم 23.4 مليــون دينــار، وهــي تعّد 

أحــد أهــم األســواق الســياحية الكبــرى 
والمرتبطــة  المنطقــة  مســتوى  علــى 
بالبحريــن بصــورة وثيقــة فقــد تمكنــت 
الهيئــة مــن التعاون مع 150 وكالة ســفر 
أحــدث  بتدشــين  وقامــت  ســعودية. 
مكاتبهــا التمثيليــة فــي دولــة الكويــت 
والــذي يهــدف إلــى إنشــاء المزيــد مــن 
البنــاءة  والشــراكات  التعــاون  عاقــات 
التــي تربــط بين القطــاع الســياحي في 
البلدين الشــقيقين وتشــجع علــى زيادة 
أعــداد الزوار من دولــة الكويت للتعرف 
عــن قــرب على مــا تمتاز بــه المملكة من 

خصائص سياحية متنوعة.

المنامة - السياحة والمعارض

وقعت شــركة “بحرين هوليديز” الرائدة في مجال الســفر والســياحة اتفاقية شــراكة وتعاون مع شــركة دائم االســتراتيجية 
للخدمات لتنظيم رحات “إعداد رواد األعمال” التي تعتبر األولى من نوعها في البحرين. ويهدف المشروع إلى تنظيم رحات 
لتهيئة رواد األعمال وأصحاب المشاريع التجارية والمقبلين على هذا القطاع لبدء مشاريعهم بحيث تجمع هذه الرحات بين 
ا في المناطق التي ســتقام فيها الرحات وعمل دراســات عليها بمشــاركة  التدريب والســياحة وزيارة بعض المشــاريع ميدانيًّ

المدير التنفيذي لشركة دائم والمتحدث باسمها، أحمد المسعري.

جانــب  مــن  االتفاقيــة  توقيــع  حضــر 
التنفيــذي  الرئيــس  هوليديــز”  “بحريــن 
أكــد  والــذي  الكاظــم  محمــود  للشــركة 
حرص الشــركة على طرح أفكار وبرامج 
جديــدة و مبتكرة، مضيًفــا أن هذا النوع 
مــن الرحات يهدف إلــى تهيئة المقبلين 
بطريقــة  المشــاريع  ســوق  دخــول  علــى 
مختلفــة عن دورات التدريــب التقليدية 
أشــبه  رحــات  فــي  يســافرون  بحيــث 

بالمعســكر تكــون فيهــا برامــج تدريبيــة 
وجلســات  مختلفــة  بمحــاور  يوميــة 
نقاشــية بين المشــاركين بجانب جوالت 
فــي  المشــاريع  بعــض  لدراســة  ميدانيــة 
المــدن التي ســيتم تنظيم الرحات فيها 
باإلضافــة إلــى برنامج ســياحي ترفيهي 
بحيــث يجمــع المشــارك فــي الرحلــة بين 
هــذا  أن  مؤكــًدا  واالســترخاء،  المعرفــة 
المشــروع مــن شــأنه أن يطــّور مــن رواد 

األعمــال فــي المملكــة و يقودهــم لطريق 
النجــاح فــي مشــاريعهم ممــا يســهم فــي 
مشــاريع  وبنــاء  القطــاع  هــذا  إنعــاش 

جديدة ستوفر فرص عمل كثيرة.
يعتبــر  المســعري  أن  الكاظــم  وأضــاف 
مــن رواد األعمــال المميزيــن فــي الوطن 
علــى  تميــزه  إلــى  باإلضافــة  العربــي 
مــا  والتحفيــز وهــذا  التدريــب  مســتوى 
رأينــاه مــن خــال سلســلة “راينــو” لــرواد 

األعمــال وأصحــاب المشــاريع التجاريــة 
التــي القــت إقبــاالً كبيــًرا علــى مســتوى 
الخليج العربي. من جانبه، أكد المسعري 

أن “بحريــن هوليديز” غنية عن التعريف 
وأن هــذا التعاون ســيكون تعاوًنا مثمًرا، 
مؤكًدا أن هذا المنتج الجديد في السوق 

المشــاريع  قطــاع  نمــو  فــي  سيســاهم 
يســتهدف  ألنــه  المتوســطة  و  الصغيــرة 
زيادة الوعي لدى أصحاب تلك المشاريع 
ألنه و كما يقول وارم بافيت “كلما زادت 
المعرفة زاد الوعي” وهذا ما نســعى إليه 

من خال هذه الرحات.
وعن أســباب خسارة المشــاريع الصغيرة 
والمتوســطة قال المسعري إن الدراسات 
تؤكــد أن 85 % مــن أصحــاب المشــاريع 
فــي  يخســرون  والمتوســطة  الصغيــرة 
أول 18 شــهر والســبب الرئيســي يكمــن 
غيــر  مــن  القطــاع  لهــذا  دخولهــم  فــي 
معرفة ســواء أكان األمــر متعلًقا باإلدارة 
الماليــة أم اإلســتراتيجيات والتخطيــط. 
فوجود المنتج لوحده ليس كافًيا لنجاح 

المشروع.

المنامة - بحرين هوليديز

“بحرين هوليديز” تطلق رحالت “إعداد رواد األعمال”

عقب توقيع االتفاقية بين الجانبين

زينب العكري من الحد  |  تصوير: خليل ابراهيم
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أعلــن رئيــس مجلــس إدارة شــركة “ألبــا” الشــيخ دعيــج بن ســلمان بن دعيــج آل خليفة عــن تحقيق وفــورات بقيمــة حوالي 200 
مليــون دوالر ضمــن مشــروع الخــط الســادس للتوســعة، والتطلع إلى تحقيــق المزيد من الوفورات مع تســارع التشــغيل الناجح 
للمشروع. وأوضح الشيخ دعيج بن سلمان أن “العام 2018 كان تاريخيا بالنسبة لشركة ألبا، حيث تمكّنا من صناعة التاريخ من 
خالل تجاوز سقف إنتاج مليون طن متري، إضافة إلى تحقيق إنجاز آخر تمثل في إنتاج أول معدن منصهر من مشروع الخط 
السادس للتوسعة قبل الموعد المحدد في 13 ديسمبر 2018. واألهم من ذلك أننا حققنا أفضل أداء للسالمة في تاريخ الشركة”.

تحقيــق  اســتطاعت  “الشــركة  أن  وأكــد 
ألبــا  برنامــج   – تايتــن  مشــروع  أهــداف 
لخفض الكلفة، إذ حققنا فوائد بلغت 143 
مليون دوالر خالل المرحلة األولى )التي 
استمرت لمدة عامين(، و36 مليون دوالر 
خــالل المرحلــة الثانيــة )التــي اســتمرت 
لمــدة عامين(، و102 مليــون دوالر خالل 
لعــام  اســتمرت  )التــي  الثالثــة  المرحلــة 
واحــد(. واليــوم، نشــهد انطــالق المرحلة 
الرابعــة مــن مشــروع تايتــن التــي تهدف 
لخفض الكلفة النقدية بقيمة 100 مليون 
دوالر مــع نهايــة العام 2020 – األمر الذي 
يعــد ضــروري لنتمكــن مــن الحفــاظ على 
مكانتنــا الرائــدة بالنســبة لمنافســينا، مــع 
األخذ في االعتبار جميع التحديات التي 

تواجه صناعة األلمنيوم”.
 2018 الماضــي  العــام  “أن  إلــى  وأشــار 
بالتحديــات  مليًئــا  عاًمــا  كان  الشــك 
بالنســبة لجميــع مصاهــر األلمنيــوم حول 
شــركة  يســتثِن  لــم  الــذي  األمــر  العالــم، 
وارتفــاع  التجاريــة،  فالتوتــرات  )ألبــا(. 
ســعر الــدوالر، واالرتفــاع غيــر المســبوق 
فــي أســعار األلومينــا فــي العالــم إضافــة 
إلى عدم اســتقرار التوقعات العالمية، قد 
ســاهمت هــذه العوامــل جميًعا فــي خلق 

بيئة صعبة بالنسبة للصناعة”.

1.5 مليون طن متري العام المقبل 

وأكــد الشــيخ دعيــج أن نظرتــه مــع بــدء 
العام الجديد 2019 أكثر تفاؤاًل وإيجابية 

“مــن خــالل نجاحنــا في تشــغيل أول 40 
خليــة صهــر فــي خــط الصهــر الســادس. 
علــى  قدرتنــا  مــن  متأكــدون  ونحــن 
التقدم الســريع في مشــروع خــط الصهر 
اســتكمال  ونتمنــى  للتوســعة،  الســادس 
مرحلــة التشــغيل فــي الربــع الثالــث مــن 
نتطلــع  أننــا  كمــا   .2019 الجــاري  العــام 
إلنهــاء العام 2019 بتحقيق األداء القوي 
المتمثــل في تجــاوز إنتاج الشــركة 1.35 
مليــون طــن متــري ســنوًيا”، مضيفــا أن 
إنتــاج الشــركة فــي العام المقبل ســيصل 

إلى 1.54 مليون طن متري سنويا.
وعن توقعاته ألوضاع الســوق واألســعار 
فــي العــام 2019، أوضــح الشــيخ دعيــج 
اجتمــاع  هامــش  علــى  للصحافييــن 
الجمعيــة العمومية العادية وغير العادية 
أمــس أن ســعر األلومينــا انخفــض قبــل 
أشــهر عــدة مــن 600 دوالر للطــن المتري 
ليصل حاليا إلى 388 دوالر للطن المتري، 
ممــا  كذلــك  ينخفــض  أن  المتوقــع  ومــن 
ســينعكس إيجابــا علــى النتائــج الماليــة 
للشــركة. وعقــدت “ألبــا”، التــي بصــدد أن 
تصبــح أكبــر مصهــر فــي العالــم، اجتمــاع 
واجتمــاع  الســنوي  العموميــة  الجمعيــة 
الجمعيــة العمومية غير العادي أمس في 

قاعة الدانة بمقر الشركة في عسكر.

تحويل 59.9 ألف دينار لألرباح 
المستبقاة

وشــهد االجتماع المصادقــة على تحويل 

مبلــغ 59.9 ألف دينار لألرباح المســتبقاة، 
والموافقــة علــى توزيــع مكافــأة ألعضاء 
قــدره  إجمالــي  بمبلــغ  اإلدارة  مجلــس 
210 آالف دينــار للســنة المنتهيــة في 31 
ديســمبر 2018 وذلــك بعــد موافقة وزارة 

الصناعة والتجارة والسياحة.
وفيمــا يخــص النقطــة 6.ب مــن جــدول 
أعمال االجتماع الجمعية العمومية بشأن 
الموافقــة علــى توزيــع مكافــأة ألعضــاء 
مجلــس اإلدارة بمبلــغ إجمالي قدره 210 
آالف دينــار تقديًرا لجهودهم نظير نجاح 
الصهــر  خــط  لمشــروع  اآلمــن  التشــغيل 
للتوســعة وذلــك بعــد موافقــة  الســادس 
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، فقد 
تقــرر تأجيــل الموضــوع لحيــن الحصول 
علــى المزيــد مــن الموافقــات الالزمــة من 

الجهات المعنية.
وتــم خــالل االجتمــاع مناقشــة محضــر 
الجمعية العامة العادية السابق الذي عقد 
بتاريخ 7 مارس 2018 والمصادقة عليه. 
وتــم أيضا مناقشــة تقرير مجلس اإلدارة 
عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية 
2018 والمصادقــة عليه، ومراجعة تقرير 
المدققين للســنة المالية المنتهية في 31 

ديسمبر 2018. 
عــالوة على ذلك، اطلع المســاهمون على 
 2018 للعــام  الشــركات  حوكمــة  تقريــر 
كمــا تــم تعييــن شــركة KPMG مدققــي 
حســابات خارجيين جدد للشــركة للســنة 

المالية 2019.
وخــالل اجتمــاع الجمعيــة العمومية غير 

محضــر  علــى  الموافقــة  تمــت  العــادي، 
العــادي  غيــر  العامــة  الجمعيــة  اجتمــاع 
الســابق الــذي عقــد في 10 يونيــو 2015. 
كمــا تمــت الموافقة علــى تعديــل وإعادة 

صياغة عقد التأسيس والنظام األساسي 
التــي  للتعديــالت  وفًقــا  وذلــك  للشــركة، 
قانــون  أحــكام  بعــض  علــى  أجريــت 
الشــركات التجارية رقم 21 لســنة 2001، 

 2014 لســنة   )50( رقــم  قانــون  بموجــب 
وقانون رقم )1( لسنة 2018.

المســاهمون  وافــق  ذلــك،  إلــى  وإضافــة 
جديــدة  خدمــات  أنشــطة  إضافــة  علــى 
فيما يتعلق بنقل المياه، وإدارة وتشــغيل 
الموانــئ واألرصفــة الخاصــة، باإلضافــة 
إلى أنشطة الخدمات المتعلقة بالعيادات 
جانــب  إلــى  المتخصصــة،  غيــر  الطبيــة 
المنتجــات  بصنــع  المتعلقــة  الخدمــات 
فــي  المصنفــة  غيــر  األخــرى  الكيماويــة 
موضــع آخــر – مصنــع، وصنــع منتجــات 
فــي  المصنفــة  غيــر  الالفلزيــة  المعــادن 
موضــع آخــر – مصنع، وذلــك بعد موافقة 

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة.

وفورات “ألبا” ضمن الخط السادس
دعيــج بــن خليفــة: المرحلــة الرابعة لـــ “تايتــن” تخفــض الكلفــة 100 مليــون دوالر

200
دوالر مليـــون 

أمل الحامد من عسكر

تطور “طيران الخليج” يستلزم آراء النقابات
الــمــفــاوضــات للجنة   2019 لــلــعــام  ــمــاع  اجــت أول  تعقد  ــشــركــة  ال

ُعقــد أمــس أول أجتمــاع لعــام 2019 للجنــة المفاوضــات بطيــران الخليــج مــع ممثلــي 
نقابــات الناقلــة الوطنيــة الثــالث وهي النقابــة الوطنية لعمــال طيران الخليــج ونقابة 
عمــال طيــران الخليــج ونقابــة مضيفــي طيــران الخليــج، بحضــور كل مــن الرئيــس 
التنفيذي للناقلة كريشيمير كوتشكو ونائب الرئيس التنفيذي وليد عبدالحميد العلوي 

والمدير التنفيذي لدائرة الموارد البشرية نوف السويدي.

هــذه  مثــل  عقــد  “إن  كوتشــكو  وقــال   
حيــث  ضــروري،  ألمــر  االجتماعــات 
المفتــوح  الحــوار  بقنــوات  االلتــزام  إن 
البّنــاءة لمــا فيه مصلحة القــوى العاملة 
ومصلحة الناقلــة وتطويرها يأتي على 
رأس قائمــة أولويات الناقلة، أؤكد على 
ضرورة التشــاور والتعــاون بين اإلدارة 
التنفيذية للناقلة وكافة نقاباتها، وعلى 
بهــذا  النقابــات  دور  تفعيــل  ضــرورة 
الخصــوص كشــركاء داخلييــن للناقلــة 

بهدف الوصول لرؤية مشتركة لطيران 
أهــداف  إنجــاح  ســبيل  فــي  الخليــج 

الناقلة االستراتيجية في التطوير”. 
من جانبه، قال العلوي “إنه لمن دواعي 
سروري أن تعقد مثل هذه االجتماعات 
فــي جو ودي وبروح التعاون المشــترك 
بين جميع األطراف المعنية، تعاوننا مع 
نقاباتنا يصب حتًما في مصلحة ناقلتنا 
بمالحظــات  دائًمــا  نرّحــب  الوطنيــة، 
وآراء نقابــات طيــران الخليــج الثــالث، 

ومــا اجتماعنــا هنــا اليــوم ســوى دليــل 
علــى دورهــا المهــم فــي الوصــول إلــى 
نحــن  ومنتجــة؛  صحيــة  عمــل  بيئــة 

بالســير  رئيســيين  كشــركاء  ملتزمــون 
نحــو تطــور طيــران الخليــج وتحقيــق 

نموها االستراتيجي”.

اجتماع “طيران الخليج” بنقاباتها الثالث

اجتماع الجمعية العمومية غير العادي لـ “ألبا”

الشيخ دعيج بدا أكثر تفاؤال بالعام 2019

الشيخ دعيج بن سلمان مصرحا للصحافيين

المحرق - طيران الخليج

سنغافورة -رويترز

ارتفــع النفــط أمــس الخميــس وســط تخفيضــات المعــروض التــي 
تقودها أوبك والعقوبات األميركية على فنزويال وإيران المصدرتين 
للخــام، لكــن مكاســب األســعار جاءت محــدودة بفعل إنتاج قياســي 

من الخام األميركي وتنامي مخزونات الوقود التجارية.

بتوقيــت   06:37 الســاعة  وفــي   
جرينتــش، كانــت العقــود اآلجلــة 
للخــام األميركــي غــرب تكســاس 
دوالر   56.31 عنــد  الوســيط 
للبرميــل، مرتفعة تســعة ســنتات 
بمــا يعــادل 0.2 % عــن التســوية 
الســابقة لها. وســجلت عقود خام 
للبرميــل،  دوالر   66.22 برنــت 

بزيادة 23 سنتا أو 0.4 %.
وتتلقى األسعار دعما من الجهود 
البلــدان  منظمــة  تقودهــا  التــي 
المصــدرة للبتــرول “أوبك” ودول 
التحالــف  إطــار  فــي   - أخــرى 
المعروف باســم أوبك+   - لحجب 
يوميــا  برميــل  مليــون   1.2 نحــو 

إســتراتيجية  فــي  النفــط،  مــن 
المعــروض  تقليــل  تســتهدف 

باألسواق.
وقــال بنــك االســتثمار جولدمــان 
ســاكس في مذكــرة األربعاء ”من 
وجهــة نظرنا، إســتراتيجية أوبك 
هــي موازنــة الســوق بأســرع مــا 
يمكــن والخروج من التخفيضات 
زيــادة  أجــل  مــن  يونيــو؛  بنهايــة 
اإلنتــاج توازيا مــع منتجي النفط 
الصخــري فــي النصــف الثاني من 
العــام الجــاري“. وقــال متعاملون 
علــى  األميركيــة  العقوبــات  إن 
صناعــة النفــط في عضــوي أوبك 

إيران وفنزويال لها تأثير أيضا.

النفط يرتفع بوتيرة محدودة

وفد تجاري بحريني يبحث التعاون مع روسيا
بحث رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين سمير ناس 
مــع نظيــره رئيــس غرفــة موســكو للتجــارة والصناعــة 
فالديميــر بالتونــوف، العديــد مــن القضايا التــي تتعلق 
بعمليــات التعــاون التجــاري واالقتصادي بيــن البحرين 
وروســيا بشــكٍل عام وبين الغرفتين الصديقتين بشكٍل 
والعقــاري  الســياحي  المجــال  ضمــن  الســيما  خــاص 
والصحي والتعليمي في كال البلدين، وذلك على ضوء 
االجتمــاع الذي عقــد بينهما أمس ببيت التجار بحضور 
ســفير جمهورية روســيا االتحادية لدى البحرين إيغور 

كريمنــوف، ومــن جانــب الغرفــة النائــب األول لرئيســها 
خالــد نجيبــي، واألميــن المالي عــارف هجــرس، ونائبه 

وليد كانو، والرئيس التنفيذي شاكر الشتر.
وأكــد نــاس خالل االجتماع أن العالقــات بين الجانبين 
الروســي والبحرينــي تتطــور بشــكل مّطــرد وأن هــذا 
واالقتصاديــة  التجاريــة  بالعالقــات  الكبيــر  النهــوض 
بيــن البلديــن الصديقين، كان تتويًجا وانعكاًســا لتطور 
البحريــن  بيــن  والدبلوماســية  السياســية  العالقــات 
وروســيا االتحاديــة، مشــيًرا إلــى زيــارة وفــد تجــاري 
بحرينــي خالل أبريل المقبــل وذلك بهدف بحث فرص 

االســتثمار المتاحــة ومــد جســور التعــاون مــع أصحاب 
األعمال الروسيين وتبادل الخبرات.

مــن جانبــه، قال نجيبــي إن البحرين هــي بوابة منطقة 
الخليج على الخليج العربي برّمته، مشدًدا على أهمية 
وضــع خطــط وأهــداف قصيــرة وطويلــة المــدى بيــن 
غرفتي البحرين وموسكو في سبيل بحث واستكشاف 
الفــرص االســتثمارية المتاحــة بيــن الجانبيــن، منوهــًا 
كذلــك بأهميــة الترويــج لمختلــف القطاعــات بمــا فيهــا 
والصحــي  والســياحي  والصناعــي  الغذائــي  القطــاع 
والصيرفــي فــي البلديــن خاصــًة وأن هنــاك العديــد من 

المجــاالت،  هــذا  فــي  المتاحــة  االســتثمارية  الفــرص 
تمهيًدا إلقامة شــراكات اقتصادية واعدة بين أصحاب 
األعمال وممثلي القطاع الخاص في البحرين وروسيا.
مــن جهتــه، أعــرب بالتونــوف عــن اعتــزازه وتقديــره 
لغرفــة تجــارة وصناعــة البحريــن ولجميــع المســؤولين 
فيهــا لمــا تقــوم بــه مــن أدواٍر إيجابية بارزة في ســبيل 

تفعيل العالقات االقتصادية البحرينية الروسية.

السنابس - الغرفة

ناس مرحًبا بنظيره رئيس غرفة موسكو

ناس يؤكد أهمية 
النهوض بالعالقات 

المشتركة بين البلدين
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طرحت شــركة مطار البحرين في جلســة مجلس المناقصات والمزايدات أمس مزايدة 
لطلــب قــرض تمويــل بقيمــة 30 مليــون دينــار، وكانــت قــد تقدمــت إليهــا 6 بنــوك بــذات 
العطاء. وســتقوم شــركة المطار بإجراءات ترتيب للحصول على خاصية قرض تمويل 
مــع بنــوك مختــارة، للوفــاء بالتزاماتهــا المســتمرة إلــى جانــب تمويــل بعــض المشــاريع 
فــي برنامــج تحديــث المطــار فــي إدارة مرافق المطــار، والخدمات األرضيــة للطائرات، 
الــواردة والصــادرة، وتطويــر منطقــة المطــار المحيطــة، وخدمــة  الــركاب  وخدمــات 

وصيانة الطائرات في مطار البحرين الدولي تتمثل األنشطة الرئيسية للشركة.

لالســتثمار  البحريــن  شــركة  طرحــت  كمــا 
العقــاري )إدامــة( مناقصــة إلنشــاء وصيانة 
األدوار(  )متعــدد  ســيارات  مواقــف  مبنــى 
بمجمــع الســلمانية الطبــي تقــدم اليهــا 20 

عطاء أقلها بنحو 3.6 مليون دينار.
 5 الكهربــاء  هيئــة  طرحــت  وكذلــك 
مناقصــات، تعلقــت 3 منها بأعمال الكابالت 
وأعمــال  فولــت،  220 و66  المغذيــة جهــد 
محطــات نقــل الكهربــاء جهــد 220 فولــت، 
وأعمــال محطــات نقــل الكهربــاء جهــد 66 

فولــت، تقــدم إلى هــذه المناقصــات الثالث 
24 عطــاء، مجمــوع أقلها نحو 39.6 مليون 
دينــار. ومناقصة ألعمــال األولوية القصوى 
لربــط المرحلــة الثانيــة مــن محطــة الــدور 
لإلنتاج بمحطة الدور للضخ وزيادة الســعة 
التخزينيــة تقــدم إليهــا عطــاء وحيــد بنحو 

13.7 مليون دينار.
 3 اإلعــالم  شــؤون  وزارة  وأيًضــا طرحــت 
بــث  وصــالت  لتوفيــر  أبرزهــا  مناقصــات، 
مايكرويــف للتغطيــات المباشــرة لفعاليــات 

وزارة شــؤون اإلعــالم والجهــات المحليــة 
األخــرى تقــدم إليها 5 عطــاءات أقلها بنحو 

4.9 مليون دينار.
وأظهــرت أحدث بيانات نشــرت على موقع 
ومزايــدة،  مناقصــة   26 طــرح  المجلــس 
تابعــة لـــ 15 جهــة حكوميــة، بإجمالــي 148 
عطــاء، فــي حين تم تعليق 14 عطاء تابعة 
العطــاءات  أقــل  وبلــغ مجمــوع  8 جهــات. 

المقدمة 108.9 مليون دينار.
وفتــح المجلــس مناقصتين لشــركة تطوير 
للبتــرول، أولهمــا لتوقيــع عقــد زمنــي لمــدة 
الخطــوط  شــماعات  لتوريــد  ســنوات   5

المالحيــة المنتظمــة فــي حفــر آبــار النفــط 
أقلهــا  عطــاءات   5 إليهــا  تقــدم  والغــاز 
بنحــو 4.6 مليــون دينــار، والثانيــة لتوفيــر 
األتمتــة العامة بوحــدات التحكم المنطقية 
والخدمــات التابعــة لهــا تقــدم إليهــا عطــاء 

وحيد 3.7 مليون دينار.

كما فتح المجلس مناقصة لهيئة التخطيط 
م  تقد العمراني لمشروع الدعم الفني 
إليهــا 4 عطــاءات أقلهــا بنحــو 3.1 مليــون 

دينار.
وكذلــك مناقصة لشــركة الجنوب للســياحة 
جديــدة  ركاب  ســفينة  وتوريــد  لشــراء 

بنــاء  تصميــم،  ســيتم  حيــث  )كاتامــاران 
أو توريــد ســفينة ركاب جديــدة  وتســليم 
مصممــة  ركاب،   50 لـــ  تتســع  )كاتامــاران( 
للقيــام برحــالت يوميــة ســوى كان خــالل 
النهــار أو الليل في المياه اإلقليمية لمنطقة 
اإلقليميــة  والميــاه  العربــي عامــة  الخليــج 
 5 إليهــا  تقــدم  خاصــة  البحريــن  لمملكــة 
عطــاءات علــق أحدهــا وأقــل عطــاء بقيمة 

500 ألف دينار.

لطلب قرض تمويل شركة المطار
دينــار مليــون   3.6 بـــ  بالســلمانية  المواقــف  متعــدد  مبنــى  تنشــئ  “إدامــة” 

الكويت - مباشرالمنامة - بروسكاي

شــاركت حاضنــة بروســكاي المتخصصــة فــي مجــال اإلعــام واألعمــال التابعــة لجمعيــة البحريــن لتنميــة المؤسســات الصغيــرة 
والمتوســطة في معرض جائزة مشــروعي لألعمال الشــبابية في نســخته الخامســة، الذي أقيم في مجمع الســيف يوم الخميس 

28 فبراير الماضي، بتنظيم من صندوق العمل “تمكين” وبحضور الرئيس التنفيذي إبراهيم جناحي، وأعضاء لجنة التحكيم. 

ويهــدف المعــرض إلــى نشــر ثقافــة ريــادة األعمــال بين فئة الشــباب من 
خــالل إكســابهم المهارات الرياديــة الالزمة لتحويــل أفكارهم اإلبداعية 
إلــى مشــروع تجــاري ناجــح، كمــا يســلط الضــوء على مشــاريع الشــباب 
ويدعمهــم لبــدء أعمالهم.  وكانت حاضنة “بروســكاي” أحد رعاة معرض 

جائزة مشروعي االجتماعي.
وبهذه المناســبة، أكدت  الشــريك المؤســس لحاضنة بروســكاي ياسمين 
جمال حرص الحاضنة المستمر على المشاركة في المعارض، الفعاليات 
والــورش التــي تهــدف إلى دعــم الشــباب البحريني في شــتى المجاالت 
لتطوير ثقافة المشاريع الريادية وتنمية ريادة األعمال في المملكة. كما 
أشــارت إلى الدور الذي تلعبه المؤسســات الصغيرة والمتوسطة الناشئة 
فــي تشــجيع االبتكار وخلق الفــرص التجاريــة والتوظيفية ودفع عجلة 
التنميــة االقتصاديــة، مــن خالل اســتغالل الطاقــات الشــابة الهائلة التي 
تزخر بها البحرين، وفتح المجال أمام شبابنا إلظهار طاقاتهم اإلبداعية. 
وشــارك فــي المعــرض 30 مشــروعًا مــن المشــاريع المبتكــرة، والتــي قام 
وشــارك  المميــزة.  التجاريــة  أفكارهــم  بطــرح  مــن خاللهــا  المشــاركون 
الجمهور من خالل اإلدالء بأصواتهم الختيار أفضل المشاريع، وأشرفت 

لجنة التحكيم على عملية تقييم األعمال المقدمة. 
وفــي الحفــل الختامــي الــذي أقيــم يــوم الســبت 2 مــارس الجــاري تــم 
اإلعــالن عــن الفــرق الفائــزة بالمراكــز الثالثــة األولــى وهــي “Telp” فــي 
المركــز األول، “Newton’s Apple Learning Center” بالمركــز الثانــي، 

بينما حصد “Doctoric” المركز الثالث.

تراجعت تحويات العمال الفلبينيين بدول مجلس التعاون الخليجي إلى الخارج خال 2018 بنسبة 14.77 % على أساس سنوي، وفقا لمسح 
أجــراه موقــع “مباشــر” اســتنادا إلى بيانــات البنك المركزي الفلبينــي. وبلغت قيمة تحويات العمــال الفلبينيين في الخليج خــال العام الماضي 

6.43 مليار دوالر، مقابل 7.54 مليار دوالر في العام 2017.

ويأتــي ذلك التراجع بالتزامن مع اتجاه دول 
تقليــص  إلــى  األخيــرة  الفتــرة  فــي  الخليــج 
أعــداد العمالــة الوافــدة، وفرض رســوم على 
التحويالت، مع تبنى روئ وسياســات داعمة 
إلى توطين العمالة المحلية. وأوضح المسح 
شــهدت  الفلبينيــة  العمالــة  تحويــالت  أن 
5 دول خليجيــة، علــى رأســها  فــي  تراجعــا 
 228.7 إلــى   % 33.8 ســلطنة عمــان بنســبة 
مليــون دوالر، وتبعتهــا اإلمــارات بانخفــاض 
فــي التحويــالت بـ 19.9 % لتصــل إلى 2.04 
وهبطــت  الماضــي.  العــام  فــي  دوالر  مليــار 
مــن  الفلبينييــن  العمــال  تحــوالت  قيمــة 
الكويــت بنســبة 14.5 % إلــى 689.1 مليــون 
 11.1 بانخفــاض  الســعودية  دوالر، وتبعتهــا 
قيمــة  )أكبــر  دوالر  مليــار   2.23 مســجلة   %
تحويــالت فــي الخليــج(. وتابــع: انخفضــت 

تحويــالت العمالــة الفلبينيــة مــن قطــر فــي 
2018 بنســبة 9.2 % عنــد 1.01 مليــار دوالر، 
مــن  القادمــة  التحويــالت  ارتفعــت  فيمــا 
البحريــن فقــط بنســبة 2.2 % عنــد 234.14 
مليون دينار. وكشــف المســح أن التحويالت 

القادمــة من دول الخليج مثلت 22.9 % من 
مــن  الفلبينييــن  العمــال  تحويــالت  إجمالــي 
 28.94 البالغــة  الماضــي  بالعــام  العالــم  دول 
مليــار دوالر، مقابــل 28.06 مليــار دوالر فــي 

2017، بنمو 3.1 %.

تكريم حاضنة بروسكاي

تراجعت خالل 2018 بنسبة 14.8 % على أساس سنوي“بروسكاي” تشارك في “جائزة مشروعي لألعمال الشبابية”

تحويالت الفلبينيين بالخليجتشجيع االبتكار وخلق الفرص التجارية

فرانــك”  “نايــت  عــن شــركة  الــذي صــدر حديثــًا  الثــروات 2019  تقريــر  قــال 
المتخصصــة فــي االستشــارات العقاريــة، إن انتشــار الثــروات الخاصــة فــي 
منطقة الشــرق األوســط يتركز في الدول الخليجية، حيث تحتل الســعودية 

الصدارة، تليها اإلمارات، فالكويت، ثم قطر، فُعمان، وأخيرًا البحرين.

وأضــاف التقريــر أن الدخــل الــذي تجنيــه 
البلــدان الخليجيــة من النفط اســتطاع أن 
يعــزز اإليــرادات الحكوميــة، بالمقابل فإن 
للقطــاع  بالنســبة  للثــروة  مصدريــن  أكبــر 
الخــاص همــا اإلنشــاء والخدمــات المالية.

واضاف التقريــر “اليوم، أضحى هذا األمر 

واضحًا في محافظ االستثمار لمليارديرية 
الشــرق األوســط، إذ تشــكل اســتثماراتهم 
فــي هذيــن القطاعيــن %23 و%15 علــى 
التوالــي”. وبالنظــر إلى اإلطــار االجتماعي 
تعــد  الخليجــي،  التعــاون  مجلــس  لــدول 
الشــركات العائلية أكبر العب في األنشطة 

إيســت  “ميــدل  فريــق  ورصــد  التجاريــة. 
نايــت  لشــركة  التابــع  إنتلجنــس”  ويلــث 
فرانك، 1300 شــركة عائليــة في المنطقة. 
وتماشــيًا مــع االتجاهات العالميــة، ال يزال 
انتقــال األجيــال فــي هذه الشــركات يمثل 
تحديًا، إذ تمثل الشــركات العائلية القادرة 
مــا  الرابــع  الجيــل  علــى االســتمرار حتــى 
نســبته %7، بينمــا %2 منهــا فقط تســتمر 
لذلــك،  الخامس.ونتيجــة  جيلهــا  حتــى 
زادت العائالت في منطقة الشرق األوسط 
اهتمامهــا بالتخطيط المتعلق بتعاقبها من 

جيل لجيل للحفاظ على مسار الثروة.

قالــت منظمــة األغذيــة والزراعة التابعة لألمم المتحــدة “فاو” أمس الخميس 
إن أســعار الغــذاء العالميــة ارتفعــت فــي فبرايــر، مدعومــة بقفــزة في أســعار 
األلبان. وبلغ متوســط مؤشــر المنظمة ألسعار الغذاء، والذي يقيس التغيرات 
الشــهرية على ســلة مــن الحبوب والزيوت النباتية ومنتجــات األلبان واللحوم 

والسكر، 167.5 نقطة الشهر الماضي بزيادة 1.7 % عن يناير.

 ورغم االرتفاع، مازال المؤشر أقل بنسبة 
2.3 % عــن مســتواه فــي هــذه الفتــرة من 
العــام الماضــي. وقفز مؤشــر الفاو ألســعار 
األلبان 5.6 % عن مســتوى يناير، مدعوما 
الحليــب  واردات  علــى  القــوي  بالطلــب 

الدســم  وكامــل  الدســم  منــزوع  المجفــف 
ألســعار  الفــاو  مؤشــر  واألجبان.وارتفــع 
الزيوت النباتية 1.8 % عن الشهر السابق، 
وزاد مؤشر المنظمة ألسعار السكر 1.2 % 
، في حين ارتفع مؤشــرها ألسعار الحبوب 

أســعار  ينايــر. وســجل مؤشــر  عــن  قليــال 
اللحوم ارتفاعا طفيفا.

تقديراتهــا  أحــدث  المنظمــة  وخفضــت 
 2.609 إلــى   2018 فــي  الحبــوب  إلنتــاج 
مليــار طــن، مقارنــة بـــ 2.611 مليــار طــن 
توقعتهــا قبــل شــهر. وقالــت الفــاو ”ُتعــزى 
هــذه المراجعة إلى األســفل بأكملها تقريبا 
إلــى  بالنســبة  التقديــرات  انخفــاض  إلــى 
إنتــاج الذرة في الواليات المتحدة، وُتعزز 
التراجع اإلجمالي من ســنة إلى أخرى في 

اإلنتاج العالمي للحبوب“.

ارتفاع أسعار الغذاء العالمية في فبرايرالثروات الخاصة تتركز بالدول الخليجية

30
مليون دينار

انخفضــت قيمــة الصــادرات وطنيــة المنشــأ 
بنسبة 5 %، إذ بلغت 168 مليون دينار لشهر 
ينايــر 2019 مقابــل 176 مليــون دينــار لنفس 
الســابق، ويمثــل مجمــوع  العــام  مــن  الشــهر 
صــادرات أهــم عشــر دول مــا نســبته 82 % 
مــن إجمالــي حجم الصــادرات، بينما مجموع 
بقيــة الــدول ال تتجاوز نســبتها 18 %، وذلك 
التجــارة  إلحصــاءات  األولــي  للتقريــر  وفقــا 
الخارجيــة لــدى هيئــة المعلومــات والحكومة 

اإللكترونية.
واحتلت الســعودية المرتبة األولى من حيث 
حجــم الصــادرات وطنيــة المنشــأ البالغــة 34 
 33 بقيمــة  اإلمــارات  وتلتهــا  دينــار  مليــون 

مليــون دينار، بينما جاءت الواليات المتحدة 
األميركية في المرتبة الثالثة من حيث حجم 

الصادرات البالغة 20 مليون دينار.
المنشــأ  وطنيــة  الصــادرات  صعيــد  وعلــى 
الحديــد  خامــات  تصــدرت  الســلع،  حســب 
ومركزاتها المكتلة أكثر الســلع تصديًرا خالل 
مليــون   22 قيمتهــا  بلغــت  إذ   ،2019 ينايــر 
أســالك  الثانيــة  المرتبــة  فــي  وتأتــي  دينــار، 
مــن األلمنيــوم التي بلغــت قيمتهــا 17 مليون 
دينــار وتليهمــا فــي المرتبــة الثالثــة خالئــط 
مــن األلمنيــوم الخام والتي بلغــت قيمتها 12 

مليون دينار.
فقــد  التصديــر،  إعــادة  يخــص  فيمــا  أمــا   
ارتفعــت قيمــة إعــادة التصدير بنســبة 49 % 
إذ بلغــت 58 مليــون دينــار مقابــل 39 مليــون 

دينــار لنفس الشــهر من العام الســابق، ويمثل 
مجموع أهم عشر دول ما تتجاوز نسبته 88 
% مــن إجمالــي حجــم إعــادة التصديــر، أمــا 
بقيــة الــدول فنصيبها 12 % فقــط من حجم 
إعــادة التصدير. وتأتــي اإلمارات في المرتبة 
التصديــر  إعــادة  حجــم  حيــث  مــن  األولــى 
الــذي بلغــت قيمتــه 17 مليــون دينــار وتليهــا 
الســعودية بقيمــة 17 مليــون دينــار، ومــن ثم 
تأتــي الصين فــي المرتبة الثالثة والتي بلغت 
دينــار.  مليــون   5 لهــا  تصديــر  إعــادة  قيمــة 
وتعتبــر خامــات الحديــد ومركزاتهــا المكتلــة 
أكثر الســلع من حيث إعادة التصدير، وبلغت 
قيمتهــا 9 مالييــن دينــار، تليهــا فــي المرتبــة 
الثانيــة ســيارات الجيب والتــي تصل قيمتها 
إلــى 7 مالييــن دينار، وتحتل ســبائك الذهب 

المرتبــة الثالثــة مــن حيــث إعــادة التصديــر، 
والتي بلغت قيمتها 4 ماليين دينار.

الــواردات  بلغــت قيمــة إجمالــي  ذلــك،  إلــى   
الســلعية نحــو 372 مليون دينار خــالل يناير 
لنفــس  دينــار  مليــون   412 مقابــل  الماضــي 
الشــهر مــن العــام الســابق، بنســبة إنخفــاض 
بلغــت 10 %، ويمثــل مجمــوع واردات أهــم 
عشر دول ما نسبته 69 % من حجم إجمالي 
الــواردات، أما الواردات من باقي الدول فهي 

تمثل نسبة 31 %.
 وتحتــل الصيــن المرتبــة األولــى فــي حجــم 
الــواردات التــي بلغت 54 مليون دينــار، تليها 
اإلمــارات بقيمة 37 مليون دينــار، بينما تأتي 
السعودية في المرتبة الثالثة من حيث حجم 

الواردات التي بلغت 34 مليون دينار.

غيــر  ومركزاتهــا  الحديــد  خامــات  وتعتبــر 
المكتلــة أكثــر الســلع اســتيراًدا بـــ 33 مليــون 
دينار ثم أوكسيد األلمنيوم ثانيا بـ 15 مليون 
دينــار وتليهمــا ســيارات الجيب بـــ 13 مليون 
دينــار. أما الميزان التجاري الذي يمثل الفرق 

 147 بلــغ  فقــد  والــواردات،  الصــادرات  بيــن 
قيمــة  فــي  انخفاًضــا  دينــار مســجاًل  مليــون 
العجــز فــي ينايــر 2019 عمــا عليــه فــي نفس 
الشــهر من العــام الســابق )196 مليــون دينار( 

بنسبة 25 %.

المنامة - المعلومات والحكومة اإللكترونية

الصادرات وطنية المنشأ في يناير

 

 

 

  
  
  
  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

روما -رويترز

 نصـف مليـون 
لشـراء سفينـة 

ركـاب جديـدة

 أمل الحامد

13.7 مليون 
دينار لربط 

المرحلة الثانية 
من محطة الدور 

%  10 بنسبة  السلعية  الواردات  إجمالي  قيمة  في  انخفاض 

168
دينــار مليــون 

6.4
دوالر مليــار 

المحرر االقتصادي
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القيد: 122572  -  تاريخ: 6/3/2019
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

اعالن رقم )000( لسنة 2019
بشأن تغيير االسم التجاري لشركة الساعة الماسية ذ.م.م

القيد: 52194  -  تاريخ: 5/3/2019
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

اعالن رقم )00( لسنة 2019
بشأن تغيير االسم التجاري لشركة شفاء الجزيرة الطبية ذ.م.م

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناع���ة والتجارة والس���ياحة بأنه ق���د تقدم إليها  

اصح���اب الش���ركة المس���جلة بموجب القي���د رق���م 122572، طالبين تغيير االس���م 

التج���اري م���ن  ش���ركة الس���اعة الماس���ية ذ.م.م إل���ى ش���ركة دار الس���بائك الوطنية 

للتجارة ذ.م.م

فعل���ى كل من لدي���ه اعتراض التق���دم باعتراضه إل���ى اإلدارة المذكورة خالل مدة 

أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناع���ة والتجارة والس���ياحة بأنه ق���د تقدم إليها  

اصحاب شركة شفاء الجزيرة الطبية ذ.م.م المسجلة بموجب القيد رقم 52194، 

طالبين تغيير االسم التجاري للفرع رقم2  من  شركة شفاء الجزيرة الطبية ذ.م.م 

إلى مستشفى شفاء الجزيرة ذ.م.م

فعل���ى كل من لدي���ه اعتراض التق���دم باعتراضه إل���ى اإلدارة المذكورة خالل مدة 

أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن

إعالن بحل وتصفية شركة
شركة شمال كراتشي للوساطة ش.ش.و لمالكها سجاد رفيق محمد رفيق

سجل تجاري رقم 105757
بناء على المالك لش���ركة شمال كراتشي للوس���اطة ش.ش.و لمالكها سجاد رفيق 
محم���د رفيق المس���جلة بموجب القيد رق���م 105757، بتصفية الش���ركة اختياريا 

وتعيين السيد/SAJJAD RAFIQ MUHAMMAD مصفيا للشركة.
به���ذا يعل���ن المصف���ي أن س���لطة المديرين قد انته���ت وفقا لنص الم���ادة 325 من 
قان���ون الش���ركات التجاري���ة البحرين���ي الصادر بالمرس���وم بقانون رق���م )21( لعام 
2001، وعمال بنص المادة 335 من قانون الش���ركات يدعو المصفي جميع دائني 
الش���ركة إلى تقديم مطالباتهم إليه، مدعومة بالمستندات الالزمة، خالل 15 يوم 

من تاريخ نشر هذا اإلعالن، وذلك على العنوان التالي:
عنوان المصفي: لبنى فتحاني

)+973( 33146111
sajjadutt125@yahoo.com

6/3/2019
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

اعالن بشأن تحويل شركة ذات مسئولية محدودة
الى شركة الشخص الواحد

تعلن إدارة التس���جيل بوزارة الصناعة والتجارة والس���ياحة ش���ركة أنوار الخليج 
العقارية ذ.م.م والمس���جلة بموجب القيد رقم 82097، بطلب تحويلها إلى شركة 
الش���خص الواحد، برأس���مال وق���دره 20000 عش���رين ألف دين���ار بحريني، وذلك 
بتنازل الس���يد طائل صالح محمد ش���اجرة عن كامل حصصه في الشركة لتصبح 

مملوكة من السيد صالح محسن صالح الصالحي 
فعل���ى كل من لدي���ه اعتراض التقدم باعتراضه إل���ى اإلدارة المذكورة خالل مدة 

أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
اعالن رقم )4820( لسنة 2019

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة العنزور للمشاريع الطبية ش.ش.و

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
اعالن رقم )9999( لسنة 2019

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة أبراج الحمصي العقارية ذ.م.م

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناع���ة والتجارة والس���ياحة بأنه ق���د تقدم إليها 

الس���يد /JOSEPH MUNDKAPAPASAVIL JOSHY باعتباره المصفي القانوني 

لش���ركة العنزور للمش���اريع الطبية ش.ش.و، المس���جلة كش���ركة الش���خص الواحد 

بموج���ب القي���د رقم 76073، طالبا إش���هار انته���اء أعمال تصفية الش���ركة تصفية 

اختياري���ة وش���طبها م���ن الس���جل التج���اري، وذلك وفق���ا ألحكام قانون الش���ركات 

التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناع���ة والتجارة والس���ياحة بأنه ق���د تقدم إليها 

الس���ادة/ مؤسس���ة االعتماد االستش���ارية باعتباره المصفي القانوني لشركة أبراج 

الحمص���ي العقاري���ة ذ.م.م، المس���جلة كش���ركة ذات مس���ئولية مح���دودة بموج���ب 

القيد رقم 99028-1، طالبا إش���هار انتهاء أعمال تصفية الشركة تصفية اختيارية 

وش���طبها م���ن الس���جل التج���اري، وذلك وفق���ا ألحكام قان���ون الش���ركات التجارية 

الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.
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عرض وطلب
+973 17111502

+973 17580939

+973 38344464 

القيد: 92745  -  تاريخ: 6/3/2019
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

اعالن رقم )0000( لسنة 2019
بشأن تغيير االسم التجاري لشركة اكلتي ذ.م.م

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناع���ة والتجارة والس���ياحة بأنه ق���د تقدم إليها  

اصح���اب  ش���ركة اكلتي ذ.ذ.م المس���جلة بموجب القيد رق���م 92745، طالب تغيير 

اسم شركة اكلتي ذ.ذ.م إلى شركة المصعبي للتجارة ذ.م.م

فعل���ى كل من لدي���ه اعتراض التق���دم باعتراضه إل���ى اإلدارة المذكورة خالل مدة 

أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
اعالن رقم )22430( لسنة 2019

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة واحة األعمال للوساطة ش.ش.و لمالكها السيد مجدي عبد الحميد ياسين

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناع���ة والتجارة والس���ياحة بأنه ق���د تقدم إليها 
الس���يد /حسين عبدالنبي حس���ن عيسى الشعلة باعتباره المصفي القانوني لشركة 
واح���ة األعم���ال للوس���اطة ش.ش.و لمالكه���ا الس���يد مج���دي عبد الحميد ياس���ين، 
المس���جلة كش���ركة الش���خص الواح���د بموج���ب القيد رق���م 104198، طالبا إش���هار 
انته���اء أعم���ال تصفية الش���ركة تصفية اختيارية وش���طبها من الس���جل التجاري، 
وذل���ك وفقا ألحكام قانون الش���ركات التجارية الصادر بالمرس���وم بقانون رقم 21 

لسنة 2001.

القيد: 104323  تاريخ: 6/3/2019
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

اعالن )000( 2019
بشأن تحويل مؤسسة فردية الى شركة الشخص الواحد

القيد: 58057  تاريخ: 7/3/2019
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

اعالن )999( 2019
بشأن تحويل مؤسسة فردية الى شركة ذات مسئولية محدودة

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناع���ة والتجارة والس���ياحة تقدم اليها الس���يد  
هش���ام حس���ن علي محمد بوهزاع المالك ل� فيبرز لونج للتجارة العامة )مؤسس���ة 
فردي���ة( والمس���جلة بموج���ب القي���د رق���م 104323، بطل���ب تحوي���ل الموسس���ة 
المذك���ورة  إلى ش���ركة الش���خص الواحد، برأس���مال وقدره 5000 دين���ار ، لتصبج 

مملوكة من السيد عبدهللا بن عادل بن عبدالرحمن العمودي
 فعل���ى كل م���ن لديه اعتراض التقدم باعتراض���ه إلى اإلدارة المذكورة خالل مدة 

أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناع���ة والتجارة والس���ياحة تقدم اليها الس���يد  

مصطفى عبداللطيف عبدهللا عبداللطيف المالك ل� زيرو بالس للتجارة )مؤسسة 

فردي���ة( والمس���جلة بموج���ب القي���د رق���م 58057، طالب���ا تحويل كل م���ن الفروع 

2و4و5 للمؤسس���ة الفردي���ة إل���ى فرع من فروع ش���ركة ذات مس���ئولية محدودة 

بسجل رقم 64597
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الجيش المصري يدمر 
أنفاقا في شمال سيناء

أعلن الجيش المصري، أمس الخميس، عن 
اكتشاف وتدمير 9 فتحات لثالثة أنفاق 

رئيسية يصل طولها إلى 3 كيلومترات على 
الشريط الحدودي في شمال سيناء.

وقال المتحدث العسكري المصري في بيان 
إن األنفاق المكتشفة كانت تستخدم في 

علميات التسلل وتهريب األسلحة والذخائر 
والمواد المتفجرة.

وأوضح أن أفراد الجيش المصري عثروا 
بداخل األنفاق على مواتير سحب وكابالت 

كهربائية ومعدات لإلنارة وكميات من 
الوقود.

وأضاف البيان أن الجيش دمر عربيتين 
تابعتين لجماعات إرهابية، كما ضبط 40 

قنبلة ومواد تستخدم في تصنيع العبوات 
الناسفة.

بومبيو في رسالة دعم وتضامن: نظام الماللي اختلس أموالكم

19 مليون إيراني يعيشون في فقر مدقع

قال عضو الهيئة األكاديمية في جامعة طهران عباس آخوندي إن 19 مليون شــخص يعيشــون في فقر مدقع في إيران، ويشــكل هذا العدد ثلث ســكان 
المدن، وربع إجمالي سكان البالد. وأضاف في تصريح نقله موقع “تابناك”، أنه ال يوجد سبيل للخروج من هذا الوضع سوى “التجديد الحضري”، موضحا 
أنه “على الرغم من تنفيذ العديد من المشــاريع الســكنية، الزال هناك ماليين الوحدات الســكنية غير صالحة في البالد، مما يدل على أن لدينا مشــكلة في 

التعريفات الخاصة بمجال السكن”.

يقــرب  مــا  هنــاك  ألخونــدي،  ووفقــا 
مــن 5 مالييــن منــزل فــارغ ومنــزل 
ووفقــا  إيــران،  فــي  لألفــراد  ثــان 
لإلحصائيــات، يعيــش أكثــر مــن ثلث 
اإليرانييــن في مناطــق حضرية غير 

نشطة.

85 % من الوفيات ناتجة 

عن التلوث 

وقال مســعود تجريشــي، نائب مدير 
فــي تصريــح  البيئــة،  وكالــة حمايــة 
اإليرانييــن  الطلبــة  وكالــة  نقلتــه 
)ايسنا(، إن %85 من الوفيات ناتجة 
“هنــاك  مضيفــا:  الهــواء،  تلــوث  عــن 
تحديــات كبيــرة فيمــا يتعلــق بالمياه 
مراجعــة  يتطلــب  واألمــر  والطاقــة، 

استراتيجية وشاملة”.
رئيــس  قــال  الســياق،  نفــس  وفــي 
محســن  طهــران  مدينــة  مجلــس 
الوفيــات  عــدد  “حاليــا،  هاشــمي: 
يفــوق  الهــواء  تلــوث  عــن  الناجمــة 

عددها في حوادث السيارات”.
وتحتــل إيــران المرتبــة الرابعــة بيــن 
البلدان العشــرة األولى األكثر تعرضا 
للمخاطــر الطبيعيــة فــي العالــم. فــي 
ذات الوقــت، فإن %75 من المناطق 
الفيضــان،  الســكنية معرضــة لخطــر 
إيــران  فــي  المســاحات  مــن  و80% 
تقــع فــي المناطــق الحــارة والجافــة 

والمعرضة للحرائق.
يذكــر أن إيــران تعانــي مــن مشــاكل 
بيئية وبنيوية حادة. يعتقد مراقبون 
أن الكثيــر مــن هذه المشــاكل جاءت 
بســبب السياســات الخاطئــة للنظــام 
وســوء اإلدارة والتخطيــط وتفشــي 

الفساد.
يشــير ناشطون في مجال البيئة في 

إقليم األحواز )خوزستان( إلى حرف 
الميــاه  لنقــل  “كارون”،  نهــر  مجــرى 
إلــى المناطــق والمحافظــات األخرى 
بكارثــة  تســبب  والــذي  المجــاورة، 
اإلقليــم،  فــي  واجتماعيــة  بيئيــة 
وتهجير المزارعين وأسرهم وفقدان 
الزراعــة  الوحيــد،  رزقهــم  مصــدر 
هــذا ضمــن  يأتــي  األســماك.  وصيــد 
خطــة لتغييــر هويــة اإلقليــم العربية 
لصالــح  الديموغرافــي  والوضــع 
العــرب، علــى حســاب  الســكان غيــر 
األصلييــن  العــرب  اإلقليــم  ســكان 
بحســب  الغالبيــة،  يشــكلون  الذيــن 

نشطاء أحوازيين.

 بومبيو يوجه رسالة 

لإليرانيين

األميركــي  الخارجيــة  وزيــر  وجــه 
مايك بومبيو رســالة إلى اإليرانيين، 

إيــران أشــخاصا  لــدى  أكــد فيهــا أن 
“دمــروا حيــاة المواطنين واختلســوا 
الطبقــة  إلــى  إشــارة  فــي  أموالهــم”، 

السياسية الحاكمة.
وقــال بومبيــو فــي تســجيل مصــور 
“تويتــر”،  فــي  حســابه  عبــر  نشــره 
أمس الخميس، إن “لديكم أشــخاصا 
دمروا حياة اإليرانيين. إنهم أغنياء، 
يرســلون أبناءهــم إلــى خــارج البــالد 
يختلســون  إنهــم  حســابكم.  علــى 

أموالكم”.
وأعرب بومبيو عن سعادته لمخاطبة 
حســاب  عبــر  اإليرانــي  الشــعب 
وزارة الخارجيــة األميركيــة الناطــق 
بالفارســية “يو أس إيه دار فارســي”، 
معبــرا عن أمله في فتــح نقاش يعبر 

عن تطلعاتهم المستقبلية.
وأعلــن بومبيــو عــن دعــم واشــنطن 
أجــل  مــن  نضالهــم  فــي  لإليرانييــن 
حقــوق اإلنســان ومكافحــة الفســاد، 

وتمكين الشعب اإليراني من التعبير 
عن نفسه بكل حرية.

وقــال وزير الخارجيــة األميركي إنه 
“ال توجد نية لدى واشــنطن بتحديد 
“مــا  إيــران”، مضيفــا أن  مــن يحكــم 
تســعى إليه الواليات المتحدة إيجاد 
تكــون  أن  خاللهــا  مــن  يمكــن  آليــة 

أصوات الناس مسموعة”.
وقــال بومبيــو إنــه تلقــى “100 ألــف 
ســؤال” مــن مواطنيــن إيرانييــن في 
اآلونــة األخيــرة، واعــدا باإلجابة عن 
معظمهــا عبر حســاب الخارجية على 

“تويتر” باللغة الفارسية.

ورحب ناشطون إيرانيون  «
بالمواقف التي أبداها بومبيو 

في الفيديو الذي نشره، وأعرب 
آخرون عن تأييدهم لالهتمام 
الذي تبديه واشنطن للشعب 

اإليراني.

عواصم ـ وكاالت

القاهرة ـ وكاالت

إيران تهدم بيوت الفقراء في األحواز

أبوظبي ـ سكاي نيوز عربيةستوكهولم ـ رويترزالخرطوم ـ وكاالت

أطلقت الشرطة السودانية، أمس الخميس، الغاز المسيل للدموع لتفريق تظاهرات 
دعا لها “تجمع المهنيين” في عدد من مناطق العاصمة الخرطوم، فيما تظاهر طالب 

وطالبات الجامعة الوطنية بالخرطوم، مطالبين بإسقاط النظام وتنحي الرئيس.

بالعاصمــة  عــدة  مناطــق  وشــهدت 
السودانية خروج المئات في التظاهرات، 
التــي دعــا إليهــا تجمــع المهنييــن وقــوى 
شــعار  تحــت  والتغييــر  الحريــة  تحالــف 
“موكب المرأة الســودانية” وذلك “إلحياء 
نضــاالت المرأة الســودانية”، المتزامن مع 

حلول اليوم العالمي للمرأة.
وأطلقــت الشــرطة الغاز المســيل الدموع 
لتفريــق تظاهــرات فــي محطــة البوســتة 
شــهدت  كمــا  )غــرب(،  درمـــان  أم  بســوق 
مناطق جبره وشــارع الستين بالخرطوم 

تظاهرات ومواكب مماثلة.
الســودانيين”  المهنييــن  “تجمــع  ودرج 
وقوى تحالف الحرية والتغيير المعارض 
احتجاجــات  تنظيــم  إلــى  الدعــوة  إلــى 

ومواكب، وفقا لجدول أسبوعي.

موكــب  تنظيــم  إلــى  التجمــع  ودعــا 
الخميــس، تحــت شــعار “إحيــاء نضــاالت 
المــرأة الســودانية”،  عرفانــا لــدور المــرأة 
فــي االحتجاجــات التــي تشــهدها البــالد 

منذ ديسمبر 2018.
وكان الرئيس الســوداني عمر البشــير قد 
أعلن حالة الطوارئ في البالد 22 فبراير، 
بيد أن المحتجين أعلنوا رفضهم ألحكام 
لحريــة  تضييقــا  واعتبروهــا  الطــوارئ، 

التعبير التي نص عليها دستور البالد.

ويقول المسؤولون إن 31 شخصا  «
قتلوا حتى اآلن في أعمال عنف 

رافقت التظاهرات، فيما تقول منظمة 
“هيومن رايتس ووتش” إن العدد 

يبلغ 51 على األقل.

كشفت وزارة العدل التركية أن عدد المواطنين الذين خضعوا للمالحقة القضائية منذ 
يوليــو 2016، علــى خلفيــة صلتهــم بمنظمــة رجــل الدين التركــي فتح هللا غولــن، تجاوز 

النصف مليون شخص.

ووصــل إجمالــي مــن تــم التحقيــق معهــم 
فــي  المتهميــن بمشــاركتهم وصلتهــم  مــن 
المحاولة االنقالبية الفاشــلة التي شــهدتها 
 500650 إلــى   ،2016 يوليــو  فــي  تركيــا 
ســتوكهولم  مركــز  نقــل  حســبما  شــخصا، 
للحريــات عن الوزارة. وبحســب اإلحصاء، 
 30947 هــؤالء  مــن  الســجناء  عــدد  بلــغ 
شــخصا، بينمــا صــدرت مذكــرات اعتقــال 
بحــق 22 ألــف شــخص آخريــن. وأشــارت 
الــوزارة إلــى أن 2060 شــخصا مــن هؤالء، 

هم القصر دون سن 18 عاما.
ورغــم أن القانــون التركي يمنع 

مــع أوالدهــن  النســاء  ســجن 
فــي  يوجــد  فإنــه  الصغــار، 

أكثــر  التركيــة  الســجون 
طفــل   700 مــن 

مرافقيــن ألمهاتهــم المعتقالت على خلفية 
رجــل  غولــن،  هللا  فتــح  بحركــة  صالتهــن 
الديــن الــذي تتهمــه أنقــرة بتدبيــر محاولــة 
ســتوكهولم  مركــز  وحســب  االنقــالب. 
للحريات، فــإن هناك العديد من المعتقالت 
الحوامــل وكثير منهــن يعاملن بصورة غير 
الئقــة وغيــر مشــروعة مــن قبــل الحكومــة 
التركيــة كجــزء مــن حملــة المطــاردة التــي 
فــي حركــة  تســتهدف أعضــاء مزعوميــن 
غولــن، المقيــم فــي منفــاه االختيــاري فــي 

الواليات المتحدة منذ عام 1999.

وينفي غولن، الذي كان حليفا  «
سابقا للرئيس التركي رجب 

طيب أردوغان قبل أن يصبح 
ألد أعدائه، صلته بمحاولة 

االنقالب.

كشــفت أســماء أريــان زوجــة الشــيخ طــالل آل ثانــي حفيد مؤســس دولة قطــر، تفاصيل 
معانــاة زوجهــا علــى يد نظام الدوحة، حيث حكم عليه بالســجن لمــدة 25 عاما ألنه فقط 

“طالب بحقوقه”.

وقالــت أريان، في ندوة صحفية عقدت في 
مدينــة جنيــف السويســرية، إنــه بعــد وفــاة 
والــد الشــيخ طــالل آل ثانــي لــم تعــد تتمتع 
مضيفــة:  حصانــة،  بــأي  الصغيــرة  عائلتهــا 
“تــم منــع زوجــي من أخذ حصتــه في اإلرث 
وجمدت أموالــه وممتلكاته. األمر الذي أدى 

بنا إلى أزمة كبيرة”.
أي  دون  للعيــش  “كنــا مضطريــن  وتابعــت: 

شيء، وسط منزل مليء بالحشرات 
معد لعمال اتحاد الكرة. بدأ أوالدي 
فــي المعانــاة خــالل هــذه الفتــرة، 

حيث واجهوا أمراضا كثيرة 
وتــم منعهم من الحصول 

المســاعدات  علــى 
الطبيــة”، مشــيرة إلى 
يكــن  لــم  المنــزل  أن 

يحتــوي علــى مكيــف هــواء رغــم أن درجــة 
الحرارة كانت تناهز 50 درجة.

وذكــرت أريــان أنهــا وأوالدهــا عوملــوا مــن 
طــرف النظــام بـــ”كل كــره ودون عناية فقط 
ألنهم أبناء الشــيخ طالل”، مضيفة: “حاولوا 
أن يجبــروا زوجــي على توقيــع ورقة تثبت 
معاناته من مشاكل عقلية، لكنني منعته من 

ذلك”.

وكشفت أن حفيد مؤسس  «
الدولة القطرية تعرض للسجن 

“ألنه طالب بحقوقه”، مضيفة: 
“التعبير عن الحقوق في قطر 

يعتبر جريمة. والدعاية 
القطرية عن االعتناء 

بالشباب والتسهيالت 
المقدمة لهم كاذبة”.

معاناة حفيد مؤسس قطرأكثر من نصف مليون تركي أمام القضاءموكب المرأة السودانية
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القاهرة ـ العربية نت

مقديشو ـ أ ف ب

أعلــن األميــن العــام لجامعة الــدول العربية أحمد أبوالغيط، مســاء األربعاء، في ختام 
الــدورة الـــ151 لمجلــس الجامعــة العربيــة فــي القاهــرة، أن موضــوع مشــاركة ســوريا 

المحتملة في القمة العربية المقبلة في تونس “لم يطرح على اإلطالق”.
وقــال أبوالغيط في مؤتمر صحافي مشــترك مــع وزير خارجية الصومال، التي ترأس 
الدورة، أحمد عيســى عوض، إنه “جرى اإلعداد لقمة تونس المقرر عقدها نهاية شــهر 
مــارس الجــاري بتنســيق وتعــاون وتفاهــم مــع الجميــع”. وأضــاف أن “هــذا الموضــوع 
)مشــاركة ســوريا( لــم يطــرح علــى اإلطــالق، ســواء فــي شــكل وثيقــة أو مســتند فــي 
االجتماع، وكل ما طرح بشــأن ســوريا هو في إطار مســاعدة الشــعب السوري، وهناك 

قرار تم اعتماده من جانب وزراء الخارجية في هذا اإلطار”.

ُســمع دوي انفجار قوي نتيجة انفجار ســيارة مفخخة على األرجح، أمس الخميس، قرب 
القصر الرئاسي وسط العاصمة الصومالية مقديشو، حسبما ذكر مصدر أمني وشهود عيان 

تحدثوا أيضا عن سقوط عدد غير محدد من الضحايا.
وقــال المســؤول األمنــي محمــد آدم إن “االنفجــار وقــع عنــد حاجــز بالقــرب مــن المســرح 
الوطنــي”، مضيفــا: “ال نملــك تفاصيــل، لكــن ســقط ضحايــا”. وأكــد إبراهيم فــاري الذي كان 
موجــودا فــي المحيــط أن “االنفجــار كان قويــا جــدا وتمكننــا مــن رؤيــة الدخــان والغبــار 
يتصاعدان من المنطقة بأكملها. كانت ســيارة مفخخة”. وأكدت شــاهدة أخرى هي عائشــة 
حســن، أن “العديــد من الســيارات تحطمــت، وكذلك المباني.  ويقوم متشــددون من حركة 
الشــباب الصوماليــة التابعــة لتنظيــم القاعــدة، بهجمــات متكــررة بالســيارات المفخخة في 

العاصمة الصومالية.

أبوالغيط: مشاركة سوريا بقمة تونس لم ُتطرح

انفجار قوي قرب القصر الرئاسي وسط مقديشو

الجزائر ـ وكاالت البصرة ـ وكاالت

في الوقت الذي تتصاعد في المتظاهرات ضد ترشح الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة لوالية رئاسية خامسة، خرج الرئيس برسالة جديدة 
للشعب، أمس الخميس، يشيد فيها بـ”الطابع السلمي للمسيرات الشعبية”، محذرا في الوقت نفسه من “اختراق المسيرات من قبل فئات غادرة 

داخلية أو خارجية”.

إحيــاء  “بمناســبة  بوتفليقــة  رســالة  وجــاءت 
اليوم العالمي للمرأة”، وقرأتها نيابة عنه وزيرة 
الالســلكية  و  الســلكية  واالتصــاالت  البريــد 
والرقمنــة، هدى إيمان فرعون. وقال بوتفليقة 
: “شــاهدنا منــذ أيام خروج عدد مــن مواطنينا 
ومواطناتنــا فــي مختلف ربــوع الوطن للتعبير 
عــن آرائهــم بطرق ســلمية، ووجدنا في ذلك ما 
يدعــو لالرتيــاح لنضــج مواطنينــا، بمــن فيهــم 
شبابنا، وكذا لكون التعددية الديمقراطية التي 
ما فتئنا نناضل من أجلها باتت واقعا معيشا”.

ودعــا بوتفليقــة إلى “أخذ الحــذر والحيطة من 
اختراق هذا التعبير السلمي من طرف أية فئة 
غــادرة داخليــة أو أجنبيــة، التي قــد تؤدي إلى 
إثــارة الفتنة وإشــاعة الفوضى ومــا ينجر عنها 

من أزمات وويالت”.

تجــددت تظاهــرات العراقييــن العاطليــن عن العمل في مدينــة البصرة، أمس الخميس، احتجاجًا على نقص الخدمــات والفقر والبطالة. وطالب 
المتظاهرون بإقالة محافظ البصرة ورئيس مجلس المحافظة.

وأكــد بعــض المتظاهريــن أنهم “خرجــوا صباح 
الخميس للمطالبة بإقالة محافظ البصرة لعدم 
وفائــه بالعهــود التــي قطعهــا لهــم”، علــى حــد 

قولهم .
وفي هذا الســياق، قال الشــيخ حيدر السلطان 
ومتظاهــري  ناشــطي  أحــد  وهــو  الحلفــي، 
البصرة: “إن معظم المتظاهرين الشــباب الذين 
خرجــوا اليــوم كانــوا مــن الداعميــن للمحافظ، 
خذلهــم  لكنــه  معــه،  مشــرفة  وقفــة  ووقفــوا 
“خرجــت  وأضــاف:  لهــم”.  بوعــوده  يــِف  ولــم 
التظاهــرات للمطالبــة بالمــاء الصالــح للشــرب، 
والمشــاريع الخاصــة بتحليــة الميــاه ومكافحة 
البطالــة والفقــر، وكذلــك توفيــر الخدمــات، إال 
أننــا فوجئنــا بالقمع واســتخدام القــوة وإطالق 
الرصــاص الحــي، والغــازات المســيلة للدمــوع، 
ومالحقــة المتظاهريــن داخــل األزقــة القريبــة 

مــن مبنــى المحافظة مــن قبل قــوات مكافحة 
الشــغب”. إلــى ذلــك، أكــد الحلفــي أن عناصــر 
األمن الحقوا المتظاهرين قرب تقاطع البحرية 
المســيلة  الغــازات  وأطلقــوا  البصــرة،  وســط 

للدمــوع، فأصــاب الرعــب والهلع طــالب إحدى 
المــدارس التــي تقــع فــي المنطقة، وقد تنشــق 
الصغار بدورهم الغازات المســيلة للدموع وهم 

داخل المدرسة.

محامون وصحافيون جزائريون يشاركون في احتجاج بالعاصمة )أ ف ب( تظاهرات العراقيين العاطلين عن العمل في مدينة البصرة

رســالة جديــدة مــن الرئيس وســط تصاعــد المظاهرات األمــن العراقي يفــرق بالغــاز احتجــاج “الفقــر والبطالة”
بوتفليقة يحذر من اختراق المسيرات البصرة “تنتفض” من جديد

وتأتي رسالة بوتفليقة، في غضون احتجاجات شعبية عارمة في مختلف  «
أنحاء الجزائر للمطالبة بتراجعه عن الترشح. كما تشهد االوساط السياسية 

تحركات أيضا في هذا السياق، في إشارة نادرة إلى وجود انقسامات في 
طبقة النخبة.



اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «
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إيران... الصديق الوفي 
والشقيق المتالحم مع 

إسرائيل
النظــام الوحيــد فــي العالم الــذي يكذب بنهم مســعور هو النظــام اإليراني 
ودولتــه الطائفيــة، فالكــذب عندهم مثــل الوصفة الطبيــة ومن مقتضيات 
األدب والخلق، وأجمل كذبة لهذا األسبوع “كذبة” رئيس البرلمان اإليراني 
علــي الريجاني عندما قال خالل اســتقباله رئيــس البرلمان العراقي )يبدو 
أن هناك سياسة تحاول عدم إنهاء التيار اإلرهابي في المنطقة، إذ يجب 
القضاء على جذوره الفكرية، وعلى الرغم من أنها ليست سهلة، ألن بعض 
الــدول تنفــق الكثيــر مــن األمــوال في دعــم اإلرهــاب، ولديهم نظريــة بأنه 
يمكنهــم إيجــاد فتنــة واســعة من خالل هــذه التيــارات الدينيــة(، وأضاف 
المخبول الريجاني أن )اصطفاف بعض الدول العربية للتطبيع مع الكيان 

الصهيوني أمر مخجل(.
هكــذا هم الفرس وســيبقون إلى أن يــرث هللا األرض ومن عليها، تخيفهم 
قــوة العــرب وتحبــس أنفاســهم شــعلة القوميــة العربيــة، والمضحــك فــي 
األمــر برمتــه أن العالــم يعــرف بوضــوح شــديد أن إيــران منبــع اإلرهــاب 
ومساكن الشياطين واألبالسة والممر الرئيسي الذي تخرج منه المنظمات 
اإلرهابيــة، ومــع ذلــك تخــرج مجموعــة مــن الكذابيــن والدجاليــن لتشــعل 

الدخــان علــى أمــل إخفــاء الحقائق والمذابــح المتواصلة في حق الشــعب 
اإليراني وإشعال الفتن في المنطقة. 

أما الشــعارات الزائفة وخصوصا عن القضية الفلسطينية ورفض التطبيع 
مــع الكيــان الصهيونــي، لــم تعد تنطلي علــى أحد ولســان التاريخ يتحدث 
وينطــق عــن حقائــق التعــاون اإليرانــي الصهيونــي في كثير مــن المواقف 
المباشــرة وغيــر المباشــرة، فعــام 1984 شــهد عالقات وطيــدة بين الكيان 
الصهيوني والنظام اإليراني حيث قام الصهاينة بتزويد “الخميني” بكمية 
من الســالح وكان التعاون وثيقا بين الجيشــين اإلســرائيلي واإليراني كما 
كشفت محطة “أي بي سي” حينها، والكثير من الجنود اإليرانيين تدربوا 

على أيدي الضباط الصهاينة في معسكرات مغلقة.

إيران تربطها عالقات قديمة ووثيقة ومتينة مع الكيان الصهيوني  «
منذ قيامه، وهي عالقات استراتيجية هدفها ضرب األمتين العربية 

واإلسالمية، فإيران الصديق الوفي والشقيق المتالحم مع إسرائيل على 
طول التاريخ، وتربطهما ذكريات الميالد وحلم القضاء على اإلسالم.

Osama.almajed@albiladpress.com

أسامة الماجد

“ارحموا ظريف قوٍم َمل” )2(
رغــم الســنوات الطويلــة التــي قضاهــا ظريــف لــدى “الشــيطان األكبــر”، ورغــم 
تقديمــه اســتقالته علــى الطريقــة “األميركيــة الترامبيــة”، فــال شــك لــدي بأنــه 
إيرانــي مئــة بالمئــة ومؤمــن بآيديولوجيــا النظام الحاكــم مئة بالمئــة، وكل ما 
هنالك أنه اختالف حول إدارة األمور لتحقيق نفس األهداف، ال أكثر وال أقل.

الداخليــة  والتشــرذمات  الخالفــات  حــول  قولــه  يمكــن  ممــا  الكثيــر  يوجــد   
اإليرانيــة، لكــن ذلــك ليس شــأني، كما ال يعنينــا كثيرًا بقدر مــا تعنينا خصوصا 
نحــن فــي الخليــج السياســة اإليرانيــة تجــاه الخــارج، فهــذه السياســة أصبــح 
المثــل الخليجــي الشــهير ينطبــق عليهــا: “إذا كثــروا النواخــذة طبــع المركــب”، 
فــوزارة الخارجيــة وحدها تدار مــن عدة أطراف، الوزيــر والحكومة ومجلس 
األمــن القومــي والحرس الثوري وعدة جهات أخرى وصوالً إلى المرشــد الذي 
يملــك مبعوثيــن خارجييــن يقومون بصوالتهــم وجوالتهم الخاصــة بعيدًا عن 

الخارجية.
خــالل العــام الماضــي فقــط دخلت الخارجيــة اإليرانيــة في أزمة دبلوماســية 
مــع ثــالث دول أوروبيــة هــي ألمانيــا وفرنســا وبلجيــكا علــى خلفيــة اعتقــال 
دبلوماســيين إيرانييــن لهم تواصل بأشــخاص إيرانيي األصــل خططوا للقيام 

بعمليــة إرهابية في فرنســا، والشــهر الماضــي تم اعتقال الســفير اإليراني في 
كينيــا علــى خلفيــة تهريــب ســجينين مــن الحــرس الثــوري اإليرانــي متهميــن 
باإلرهــاب أيضــًا، أما على مســتوى التصريحــات المتناقضــة والمتضاربة تجاه 
الخــارج بمــا فيــه دول الخليــج، فحــدث وال حرج، مــا بيــن وزارة الخارجية أو 

الرئيس أو قيادات الحرس الثوري أو المرشد. 
ربمــا تكــون اســتقالة ظريف مجــرد منــاورة للحصول على صالحيــات أكثر أو 
لضبــط اإليقــاع الخارجــي بشــكل أفضــل، وربمــا تكــون بالفعــل صرخــة ناتجة 
عــن شــعور عميــق باإلحبــاط والملل من هذا الــدور، وعلى أية حــال، ما يمكننا 
اســتنتاجه مما حدث: أوالً اهتزاز صورة الصالبة والتماســك لإلدارة اإليرانية 

التي كانت تحرص على رسمها خصوصا بعد العقوبات األخيرة. 

ثانيًا ان اإلصرار على إبقاء ظريف في منصبه يشير إلى التمسك بخيار التفاوض  «
حول االتفاق النووي على األقل مع األوروبيين، والمتوقف حاليًا على 

االنضمام والتنفيذ الكامل لقواعد مجموعة العمل المالية )FATF( المتعلقة 
بغسل األموال وتمويل اإلرهاب، وهذا يعني التأثير الكبير والمباشر على 

تمويل إيران أذرعتها في الخارج.

خالد عبدالعزيز النزر

مصير المتقاعدين 
اختياريًا

باتــت الجهــات الحكوميــة أمــام تحــٍد كبيــر بعــد خــروج نســبة كبيرة جــدًا من 
الموظفين إلى التقاعد االختياري، فهل سيحل اإلرباك في بعض هذه الجهات 
أم أن هناك استعدادا مناسبا لخوض غمار هذا التحدي؟ إلى جانب توازي هذا 
التحدي مع المتقاعدين اختياريًا أنفسهم؛ في كيفية تسيير أمورهم الحياتية 
بعد التقاعد، مع حصولهم على نسب معاشات متفاوتة، واختالف تعاملهم مع 
التزاماتهم المالية، ووجود أو عدم وجود موارد دخل إضافية كفيلة بتحقيق 

التوازن المالي لهم.
هناك دعوة إلى انضمام هؤالء المتقاعدين إلى االستثمار في القطاع الخاص، 
مــن خــالل مشــاريع متفاوتــة، صغيرة ومتوســطة، في طموح يبــدو بعيدًا عن 
الواقع تمامًا؛ فمن أفنى معظم حياته موظفًا، يســتلم راتبه مع آخر كل شــهر، 
ال يمكنــه أن يكــون رب عمــل مســتقل، إال مــا نــدر وممــن كان أساســًا يمتلــك 
مشــاريعه الخاصــة مســبقًا، كمــا أن الوضــع صعب مــع هذه الحالة أيضــًا؛ إذ إن 

مبالــغ التســويات المعطــاة للمتقاعديــن غير كفيلة بتســديد التزامــات المتقاعد 
إلى جانب تحمل تكاليف المشــاريع، وإن كانت العروض ســخية؛ فالخيار واحد 
إمــا هــذا أو ذاك، وفــي الحالتيــن، هم أمــام تحٍد أكثر خطورة مــن التحدي الذي 
تواجهــه الحكومــة تحقيقــًا للتــوازن المالــي؛ فمــن المتقاعديــن مــن أخطــأ فــي 
حســاباته، ويعــض اليــوم أناملــه ندمًا على اتخــاذه قرار المغــادرة، بينما آخرون 
ينوون السعي جاهدين إلى اقتناص الفرص، وفتح مشاريعهم، وفقًا لحساباتهم 
الخاصة، في سوق بدت جافة، ضعيفة النشاط، غلب العرض فيها على الطلب!

وفي حال نجحت الحكومة في تحقيق التوازن المالي، خصوصًا مع بوادر  «
الخير المقبلة من االكتشاف النفطي األخير، والمساعدات الخليجية، 

وسياسات ترشيد اإلنفاق المتبعة، فإن المتقاعدين اختياريًا قد يشكلون على 
المدى القريب، عبئًا إضافيًا على كاهل الدولة؛ وذلك عند عدم قدرتهم على 

تسيير أمورهم الحياتية بعد قرارهم المصيري.

Ali.alsayegh15@gmail.com

علي الصايغ

بمناسبة احتفاالت مملكة البحرين بالذكرى المئوية للتعليم، نظم مجلس الدوي محاضرة 
تربويــة وطنيــة عــن التعليم في البحرين، تحدث فيهــا المفكر علي محمد فخرو بحضور 
رئيس المجلس الوجيه إبراهيم بن يوسف الدوي وجمهور غفير من مختلف محافظات 
البحريــن، والحديــث عــن التعليــم فــي البحرين وتاريخــه ال يختلف كثيًرا عــن تاريخ كل 
الخدمــات المجتمعيــة من كهربــاء وماء وبريد وغيرها من الخدمــات التي نمت وأثمرت 

إنتاًجا ارتوى منه أهل البحرين ومن يعيش على ترابها.
لم يكن الحديث تاريخًيا، بل كان ديناميكيا، فالمحاضر كان وزيًرا للتربية والتعليم وكان 
حديثه بمثابة شهادة توثيقية لمجموعة من المنجزات والمكاسب، من ممارسات تربوية 
ســاهمت فــي تعزيــز مفهــوم العمــل التربوي فــي المدارس وتحقيــق الكثير مــن األهداف 
التعلميــة والتعليميــة التربويــة بجميــع مراتبهــا، وســاعد المعلمــون فــي تجســيد أهــداف 
التعلم وطرقه ووسائله، ما أدى لتطور أدائهم، وساهم في عملية تقويم التعليم وإدارته، 
ورفــع قــدرات ومهــارات الُمتعلميــن، وأدى إلــى برمجة عمليــة التعليم والتعلــم باالهتمام 
بالتخطيــط التربــوي وجعــل أوليــاء األمــور مشــاركين فــي تحقيــق األهــداف التعليميــة 

المنشودة.
إن هــدف التعليــم في البحرين تكوين اإلنســان وتربيته على التفكير المعرفي فيما ُيريد 
وكيفيــة الوصــول إليــه، وأن يكــون الُمتحكــم باســتراتيجيات تعلمــه وتفكيــره، فالتعلــم 
الحقيقي ُيساهم في زيادة مستوى التناسق والتوافق بين جميع مكونات عملية التعليم 
والتعلــم.  إن التطــور والتقــدم يتطلب أن يكون النظام التعليمي ُمتالئما مع االحتياجات 
الفردية والمجتمعية، ويتوافق مع احتياجات سوق العمل، ويكون ُمعززا لمبدأ المشاركة 
الوطنيــة، ويغــرس مبــادئ الديمقراطيــة وممارســاتها، لذلــك البــد من تحســين المنهجية 
الِعلميــة فــي تخطيــط وإدارة وتقييــم النظــام التعليمــي وتطويــر أنظمــة البحــث الِعلمي 
واالهتمــام بالموهوبيــن وبرامــج ذوي االحتياجــات الخاصــة، فالتعليــم رســالة ومهنة لها 
أسســها األخالقيــة وثوابتهــا المهنيــة، ويتطلــب أيًضا االهتمــام بالهيئــة التعليمية لدورها 
الُمتميز في بناء الفرد والمجتمع وتحسين البيئة التعليمية مع االهتمام بالجانب النفسي 

واالجتماعي للطلبة.

 إن إشراك أولياء األمور وأفراد المجتمع في المدارس يؤدي إلى  «
رفع ِحّس المسؤولية التربوية لألسرة وُيعمق العالقة بين المدرسة 

والمجتمع وُيقلل العبء التربوي المدرسي.

حديث عن التعليم في البحرين

عبدعلي الغسرة

اســتحضرت قصــة في كتــب التاريخ عن أن اإلمام موســى الكاظم رحمه 
هللا كان يتفقد الفقراء في الليل، فيحمل إليهم الدقيق والتمر، وكان ُيصّر 
الدنانيــر، ويخــرج بها ليــالً ليوزعها على بيوت المحتاجين، واســتحضرت 
أيضــًا قصــة ذلــك الشــاب الــذي تقــدم لوظيفــة، وكان مؤهــالً ولكــن غيــر 
مرغــوب فيــه، وســألوه فــي المقابلة عــن القنبلــة الذرية التــي ألقيت على 
هيروشــيما فأجابهــم عــن كل التفاصيــل المتعلقــة بالموضــوع حتــى عدد 

القتلى، ولما أعجزتهم الحيلة، سألوه أخيرًا عن أسماء هؤالء القتلى.
أليــس مــن صميــم عمــل الــوزارات توظيــف البحرينييــن تلقائيــًا بــدالً من 
الســكوت عــن جلــب آالف األجانــب بحجــج ومصالح ال تخفــى، أليس من 
واجب كل مسؤول - من مكانه وهو في منصبه - أن يكون شغله الشاغل 
توفيــر العمــل للبحرينــي فــي المقــام األول، وهــو يــرى وزارتــه أو شــركته 

مليئة بالغرباء؟
إطــالق برنامــج التوظيــف الوطني الذي جــاء بتوجيهات صاحب الســمو 
الملكي رئيس الوزراء الموقر حفظه هللا سيشكل نقطة تحول، وال يغيب 
عنــا مــا أكده ســموه: “إن حاجة البحرين لأليــدي العاملة تفرضها النواحي 
التنمويــة لكــن بضوابط، فنحــن ال نقبل بمن ينافــس البحريني في رزقه”، 
لــذا يجــب إعطــاء األفضليــة للمواطــن البحرينــي وتعزيــز فرصــه ليكــون 

الخيار األول في التوظيف في سوق العمل.
كل الشكر لسمو رئيس الوزراء على هذه المبادرة والتي بإذن هللا ستعمل 

على حل ملف البطالة بشكل جذري وتزيد من فرص العمل للمواطنين.

توظيف األجانب!

فاتن حمزة

fatin.hamza
@gmail.com

إن حاجة البحرين لأليدي العاملة تفرضها النواحي  «
التنموية لكن بضوابط، فنحن ال نقبل بمن ينافس 

البحريني في رزقه”، لذا يجب إعطاء األفضلية 
للمواطن البحريني وتعزيز فرصه ليكون الخيار األول 

في التوظيف في سوق العمل
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تنطلق غدا )السبت( 
منافسات المربع لدوري كبار 

اليد، التي ستحظى بمواجهات 
نارية وجماهيرية، ونأمل من القناة 
الرياضية أن تقوم بنقل المباريات 

وتعويض منتسبي اللعبة عن 
الحرمان الذي القوه في الفترة 

الماضية.

في إحدى غرائب وعجائب 
الكرة البحرينية، نادي البديع 
“الوافد الجديد” يحتل المركز 

السابع في ترتيب دوري ناصر، 
وخاض أحد تدريباته السابقة في 

ممشى البديع الساحلي، من دون أن 
يكون لوزارة الشباب واتحاد الكرة 

أي تدخل لمعالجة وضعه.

يســدل الســتار اليــوم )الجمعــة( علــى أولــى بطــوالت الفئات الســنية لكرة الســلة فــي الموســم الرياضي الحالــي، بإقامة 
المباراة النهائية لدوري الناشــئين، التي ســتجمع بين المنامة والمحرق، وذلك عند الســاعة الســابعة مســاًء، على صالة 

اتحاد اللعبة بأم الحصم.

وتســبق المبــاراة لقــاء تحديــد المركزين الثالــث والرابع بين 
الحالة وسماهيج.

ووصــل الفريقــان إلى المباراة النهائية بعد اجتيازهما حاجز 
نصف النهائي عن جدارة واستحقاق، إذ تغلب المنامة على 
ســماهيج بنتيجة كبيرة بلغت  57-91، فيما انتصر المحرق 
على الحالة بنتيجة  68-89، ليضرب الفريقان موعًدا بينهما 

للتنافس على درع الدوري في لقاء مرتقب. 
تحقيــق  نحــو  اليــوم  النهائيــة  المبــاراة  وســيتنافس طرفــا 
باكورة ألقاب الموسم السالوي على صعيد الفئات العمرية.

ســجله  لتتويــج  الصغيــر”  “الزعيــم  اللقــب  حامــل  ويســعى 
التمهيــدي  الدوريــن  أنهــى  أن  بعــد  الموســم  هــذا  النظيــف 
والسداســي بالعالمــة الكاملــة دون خســارة؛ للظفــر باللقــب 

اإلنجــاز  علــى  المحافظــة  فــي طريــق  األول  الســالوي 
الذهبــي الذي حققــه نادي المنامة في الموســم الماضي 

بتحقيق لجميع بطوالت كرة السلة.
فــي المقابــل، يتطلع المحرق الســتكمال مســيرة نتائجه 

اإليجابيــة التــي قادتــه نحــو الوصــول إلــى النهائــي، ورد 
اعتباره لمنافسه متسلًحا بالمعنويات العالية.

ويقــود المنامــة المدرب هاني علم ويســاعده محمود غلوم، 
فيمــا يشــرف علــى تدريــب المحــرق المــدرب حســين نبيــل 

ويعاونه علي أكبر.
ويعــّول المنامــة علــى مجموعة مميــزة من الالعبيــن أمثال 
مزمــل أميــر، مصطفي حســين، يوســف عبدالكريم، ســلمان 
رجــب وعمــران حســن، في حيــن يبرز في صفــوف المحرق 

الالعبون صالح ناصر، دانيال أحمد، محمود عباس، عبدهللا 

البناي وسلمان الكعبي.

اعترف األمين العام السابق لالتحاد اآلسيوي لكرة القدم الماليزي اليكس سوساي بتفوق الشيخ 
سلمان بن إبراهيم آل خليفة على منافسه اإلماراتي محمد خلفان الرميثي للمحافظة على رئاسة 
االتحاد اآلســيوي في االنتخابات التي ســتجرى في الســادس من شــهر إبريل المقبل في العاصمة 

الماليزية كوااللمبور.

جــاء ذلــك، خــالل المؤتمر الصحافي الــذي أقامه 
اللوفــر  متحــف  فــي  الخميــس  أمــس  الرميثــي 
حملتــه  إلطــالق  أبوظبــي  اإلماراتيــة  بالعاصمــة 
اإلعــالم  وســائل  مــن  عــدد  بحضــور  االنتخابيــة 

اإلماراتية واآلسيوية.
وكمــا ذكر “البالد ســبورت” قبل حوالي شــهر فقد 
اعتــرف الماليــزي اليكــس سوســاي بالعمــل فــي 
حملــة الرميثــي، وذكــر سوســاي بحســب الوكالــة 
الوطنيــة اللبنانية لإلعالم بأن الشــيخ ســلمان بن 
إبراهيم يتفوق حتى اآلن ولكن هناك وقت كاف 

للرميثــي لالقتــراب وانتــزاع مزيــد مــن التأييــد، 
إلــى أن غالبيــة االتحــادات الوطنيــة “ال  مشــيًرا 
تقترع وفق برامج المرشحين “. ورأى ان الوقت 
ال يــزال مبكــًرا “لمعرفــة الموقــف النهائي للشــيخ 

الكويتي احمد الفهد الصباح من المعركة.
والجدير بالذكر أن أليكس سوســاي أوقف ســابًقا 
من االتحاد اآلســيوي بسبب مزاعم عن محاولته 
إخفــاء وثائــق أثنــاء تحقيقــات عن الفســاد تعود 
إلــى عــام 2012، وجــاء قــرار االتحــاد اآلســيوي 
بإيقــاف األميــن العــام الســابق بعد ظهور شــريط 

فيديــو التقط ضمــن تحقيقات الفيفــا عام 2012 
يقول فيه أحد المســئولين في االتحاد القاري أن 
سوســاي طلب منه إخفاء ملفات تتعلق بدفعات 
أمر بها الرئيس السابق لالتحاد اآلسيوي القطري 
محمد بن همام أثناء عملية التدقيق التي قامت 
بهــا شــركة “برايــس ووتــر هــاوس كوبــرز” عــام 

.2012

اليكس سوساي

ــة؟ ــري ــم ــع ــاب الــفــئــات ال ــقـ ــن يــظــفــر بـــبـــاكـــورة ألـ مـ

اعتـــرف بأنـــه يعمـــل بحملتـــه كمـــا أشـــار “البـــاد ســـبورت”

المنامة والمحرق في نهائي دوري “ناشئي السلة”

سوساي: سلمان بن إبراهيم يتفوق على الرميثي

8 مارس 2019 الجمعة
غرة رجب 1440
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20 يوًمــا فقــط تفصلنــا عــن انطالق “بال حدود” ســباق الفورموال 1 جائزة البحرين الكبرى لطيــران الخليج للعام 2019 في 
حلبة البحرين الدولية، والمقرر إقامته خالل الفترة من 28 حتى 31 مارس 2019 الجاري.

وتنطلــق جائزة البحريــن الكبرى كثاني 
الجديــد  الموســم  تقويــم  فــي  جولــة 
مــن  المكــون   2019 للعــام  للفورمــوال1 
21 ســباقا علــى تقويــم اإلتحــاد الدولي 
الليلــي  الســباق  ليكــون  للســيارات، 
الســادس التي تحتضنه “موطن رياضة 
السيارات في الشرق األوسط” والذكرى 
الـ15 النطالق ســباقات الفورموال 1 في 
 999 رقــم  الســباق  وكذلــك  البحريــن، 

ضمن بطولة العالم للفورموال 1.

جائــزة  تذاكــر  بيــع  عمليــة  وتتواصــل 
البحرين الكبرى للفورموال 1، وللراغبين 
في شراء تذاكرهم من اليوم من خالل 
www. الرســمي  اإللكترونــي  الموقــع 
الســاخن  والخــط   bahraingp.com
باإلضافــة   ،450000-17-973 للحلبــة 
لحلبــة  التابــع  التذاكــر  بيــع  مركــز  إلــى 
البحريــن الدوليــة بمجمع ســيتي ســنتر 
أو مركز بيع التذاكر في مجمع األفنيوز 

البحرين.
وتوفــر جميــع أســعار التذاكــر الدخــول 
أليــام الســباق األربعة، وذلــك ألول مرة 
علــى اإلطالق، والتي تشــهد إلى جانب 
عالميــة  ســباقات   ،1 الفورمــوال  ســباق 
رئيســة أخــرى وبطــوالت إقليميــة. هذا 
إضافــة إلى حزمــة الفعاليات الترفيهية 
للحلبة، والتي تشــمل مجموعة مختارة 
فــي  الموســيقيين  الفنانيــن  أشــهر  مــن 

العالم إلى جانب نخبة من نجوم الغناء 
وأبرزهــا حفــل الفنان مارتــن غاريكس. 
ويقــام الحفل يــوم الجمعة الموافق 29 
العالمــي  الفنــان  2019، وحفــل  مــارس 
مــارس   30 الموافــق  الســبت   KYGO
الجــاري إلــى جانــب جــدول حافــل مــن 
فعاليــات الترفيــه العائليــة علــى مــدار 

عطلة نهاية األسبوع.
وتتوافــر تذاكر المنصة الرئيســة والتي 
أيــام  لـــ4  بحرينيــا  دينــارا   150 تبلــغ 
الســباق، بينمــا منصــة بتكلــو تبلــغ 120 
عــروض  جانــب  إلــى  بحرينيــا،  دينــارا 
خاصــة على تذاكــر منصــة بتلكو وذلك 
بنوعيــن، التذكــرة األولــى ليــوم واحــد 
وهــو يــوم الجمعــة مــن الســباق حيــث 
يبلغ الســعر للتذكرة 60 دينارا بحرينيا، 
النــوع اآلخــر مــن التذاكــر هــو ليوميــن 
من الســباق الســبت واألحد ويبلغ ســعر 

التذكرة 100 دينار بحريني.
أمــا منصــة المنعطــف األول 100 دينــار 
الجامعــة  منصــات  تذاكــر  بحرينــي، 
60 دينــارا بحرينيــا، كمــا  تبلــغ  والفــوز 

المخفضــة  العــروض  مــن  عــدد  هنــاك 
علــى تذاكر ســباق الفورمــوال 1 وأبرزها 
حصــول طــالب المدارس مــن 3 وحتى 
12 عامــا علــى خصم يصــل إلى 50 %، 

مــن 13 وحتى 17 عامــا يحصلون على 
خصــم 25 %، طــالب الجامعــة خصــم 
يصل إلى 10 % أصحاب الهمم 25 %، 

كبار السن من 60 عاما وأكثر 25 %.

الصخير - حلبة البحرين الدولية

“بال حدود” من السباقات.. الفعاليات الترفيهية.. والحفالت الغنائية

20 يوما عن انطالق فعاليات الفورموال 1

غًدا تبدأ مواجهات مربع كبار اليد
ــفــرق الــدرجــة األولـــى ــاق مــنــافــســات كـــأس الــرئــيــس ل ــط األحـــد ان

تنطلق غًدا )السبت( منافسات المرحلة الثانية “الرباعي” ألندية الدرجة األولى لكرة اليد، والتي تأهل إليها كل من )األهلي، النجمة، باربار والدير(. وستكون االنطالقة بمواجهة نارية تجمع النجمة 
مــع باربــار، وفــي اليــوم التالــي يلعــب الديــر مــع األهلي، وفي الجولة الثانيــة يتبارى الدير مع النجمة وقمة تجمــع األهلي وباربار، على أن تشــهد الجولة الثالثة مباراة واحدة بيــن األهلي والنجمة، 

وتأجيل لقاء الدير وباربار؛ بسبب مشاركة األخير في البطولة اآلسيوية لألندية بالكويت منتصف الشهر.

ودون شــك أن جــل الفــرق التي بلغت هــذه المرحلة 
تســعى للفــوز وتجهيــز نفســها للمرحلة األهــم، وهي 
األدوار النهائيــة، وســتكون المباريــات قوية ومثيرة 
ولها حساباتها الخاصة عند كل فريق الذي سيسعى 
الــدور اإلقصائــي  لتجنــب المواجهــة األصعــب فــي 

والوصول للنهائي بأفضل وأقل عناء. 
الفــرق  تخــوض  أن  علــى  البطولــة،  نظــام  ويشــير 
صاحبــة المراكز األربعة األولــى في الدور التمهيدي، 
دوري من دور واحد إلعادة ترتيبها، وبعد ذلك يلعب 

األول مــع الرابــع والثانــي مــع الثالث )أفضليــة الفوز 
من ثالث مباريات( بمعنى يترشــح الفائز مرتين في 
المواجهــة للمبــاراة النهائيــة علــى أن يلعــب الخاســر 
مبــاراة تحديــد المركزيــن الثالــث والرابــع. وتكــون 
المباراة النهائية للدوري من مباراة واحدة فقط. مع 
العلــم أنــه ال يوجد تعادل في مباريــات )قبل النهائي 
الرميــات  عبــر  الحســم  ويكــون  والرابــع(،  والثالــث 
الترجيحية مباشــرة، بخــالف المبــاراة النهائية التي 

ستخضع لألوقات اإلضافية ثم الرميات الجزائية.

كأس الرئيس

وفــي الجهــة األخــرى، ســتلعب الفــرق التــي حصلت 
على الترتيب من المركز الخامس إلى المركز الثاني 
عشــر بطولتهــا الخاصــة المســمى بـــ “كأس الرئيــس” 
والمقــرر انطالقهــا بعــد غــٍد األحــد بمواجهــة واحدة 
تجمــع االتفــاق مــع االتحــاد، حيث تــم توزيــع الفرق 
علــى مجموعتيــن، األولى ضمــت )الشــباب، االتفاق، 
االتحاد والبحرين(، والثانية تكونت من )أم الحصم، 

توبلي، التضامن وسماهيج(.
وينــص نظــام هــذه البطولــة علــى 

مــن  تلعــب كل مجموعــة دوري  أن 
مــن  والثانــي  األول  يتأهــل  دوريــن، 

كالهمــا إلــى الــدور قبــل النهائــي )بنظــام 
المقــص(، الفائزان يلعبان النهائي والخاســران 

يحــدد ترتيبهمــا نتيجــة آخــر مواجهة بينهمــا، وإذا 
مــا كان التعــادل ســيد مواجهتهمــا الســابقة، ســيتم 

اللجوء للقرعة.

محمد الدرازي

حسن علي

علي مجيد

20 يوما تفصلنا 
عن سباق جائزة 
البحرين الكبرى 
لطيران الخليج 

للفورموال 1

حسن علي

بــدأ االتحــاد البحريني للكــرة الطائرة ألول مرة بتطبيق التســجيل اإللكتروني في 
المنافسات المحلية ابتداء من مسابقة كأس سمو ولي العهد من خالل االستعانة 
بمجموعة من الحكام الذين تدربوا على استخدام البرنامج، كما سيطبق البرنامج 

خالل منافسات المربع الذهبي لمسابقة الدوري.

وكان االتحاد ســبق وأن طبق التسجيل 
اإللكترونــي في منافســات بطولة العالم 
تحــت 19 عاًمــا التي أقيمــت عام 2017 
بالمملكــة، كمــا ســبق لــه وأن طبــق ذات 
النظــام في البطولة اآلســيوية تحت 20 
عاًمــا التي اســتضافتها المملكــة الصيف 

الماضي.
التسجيل اإللكتروني يحفظ المعلومات 
بصــورة أدق وأوضح، مما يتيح ســهولة 
الوصول إلى المعلومات بكل سهولة في 
المحليــة  المنافســات  وفــي  البطــوالت، 
فــإن التســجيل اإللكترونــي يقــدم دقــة 
كبيــرة في المعلومات، وفي حال إجراء 
المــدرب 6 تبديــالت علــى ســبيل المثال 
وأراد إجــراء التبديــل الســابع بالشــوط 
الواحــد فــإن النظــام ينبهــك بــأن الفريق 
نفســه  واألمــر  تبديالتــه،  اســتنفذ  قــد 
المســتقطعة،  األوقــات  علــى  ينطبــق 
فعندمــا يســتكمل الفريــق طلــب وقتيــن 

مســتقطعين ويطلــب ثالثــا فــإن النظــام 
يرفض.

يحتمــل  ال  اإللكترونــي  النظــام  أن  كمــا 
الخط فــي الجزاءات والدوران والعديد 
التســجيل  أمــا  األخــرى،  النواحــي  مــن 
ويأتــي  الخطــأ،  يحتمــل  فإنــه  اليــدوي 
تطبيــق التســجيل اإللكترونــي يأتي في 
إطــار حــرص لجنة الحكام علــى مواكبة 
المستجدات والتكنولوجيا الحديثة في 

التحكيم.

اتحاد الطائرة يطبق التسجيل اإللكتروني ألول مرة



اكتفــى النجمــة والمحــرق بالتعادل الســلبي، في المبــاراة التي جمعت الطرفين، أمس، على اســتاد 
مدينة خليفة الرياضية، ضمن افتتاح الجولة 14 لدوري ناصر بن حمد الممتاز لكرة القدم. ووصل 

رصيد النجمة إلى 25 نقطة من 15 مباراة، فيما المحرق 24 نقطة من 13 مباراة.

نتائج أخرى

وفــي لقاءيــن أقيما على األســتاد الوطني، تمكن 
الحــد من تحقيق فوز ثميــن ومهم على المالكية 
وأحمــد  فــارس  ســجلهما محمــد   )2-0( بنتيجــة 
ميــرزا؛ ليصــل رصيــد الحد إلــى 19 نقطة من 13 

مباراة، والمالكية 12 نقطة من 15 مباراة.
أدار المبــاراة الحكــم محمــد خالــد، وعاونه ســيد 
جــالل محفــوظ وصالح جناحــي، والحكم الرابع 

محمد مرشد.
الثانــي، حقــق الحالــة فــوزا ثمينــا  اللقــاء  وفــي 
الشــرقي بهدفيــن دون رد  الرفــاع  ومهمــا علــى 

سجلهما محمود الحايكي وجواو.
وصــل رصيــد الرفاع الشــرقي إلــى 15 نقطة من 

13 مباراة، والحالة 12 نقطة من 14 مباراة.
وعاونــه  إدريــس،  أســامة  الحكــم  المبــاراة  أدار 
عبدالرحمــن الدوســري وجاســم حســن، والحكم 

الرابع سيد عدنان محمد.

مجريات النجمة والمحرق

مــع  المســتوى  متوســط  األول  الشــوط  جــاء 
علــى  االســتحواذ  فــي  النجمــة  لفريــق  أفضليــة 
الكــرة، وتشــكيل الخطــورة علــى مرمــى حــارس 

فريق المحرق سيد محمد جعفر.
يمينــا  منصــور  هشــام  النجمــة  العــب  وتوغــل 
داخــل منطقــة الجــزاء، وســدد كرة بيســاره تألق 
فــي إبعادهــا الحــارس المحرقاوي حاميا شــباكه 
مــن هــدف محقــق )15(. وتقــدم المدافــع األيمــن 
المحرقــاوي محمــد البنــاء ولعــب كــرة عرضيــة 
خــارج  تركيــز  دون  بقــوة  راشــد  جمــال  تابعهــا 
الملعــب دون أن تجــد موقعــا فــي شــباك حارس 

النجمة أحمد عبدالرسول )28(.
لــم  لكنــه  المحــرق،  بمرمــى  منيــر  علــي  وانفــرد 
يحســن التعامــل مع الكرة بعد أن ســددها ســهلة 

في أحضان الحارس )29(.

الشوط الثاني

وفــي الشــوط الثانــي، غابت الفــرص على مرمى 
الفريقيــن، وبــدا أن كليهمــا يرغبــان فــي اتجــاه 

المباراة للتعادل.
ورغــم التغييــرات التــي أجراهــا المدربان فتحي 
العبيــدي مــع النجمــة الــذي أشــرك أحمــد عبدهللا 
وعلــي مــدن وعبدالعزيــز خالــد، وعلــي عامــر مع 
المحرق الذي أشــرك مهدي عبداللطيف وعيســى 
موســى عبدهللا الحايكي، إال أن الواقع لم يتغير 

كثيرا على مستوى المجريات.

وحظــي الشــوط بفرصــة وحيــدة كانت مــن كرة 
عرضيــة لالعــب المحــرق محمــد صولــة تابعهــا 
اعتلــت  أنهــا  إال  برأســه،  إســماعيل عبداللطيــف 
المبــاراة  لتنتهــي  )75(؛  قليــال  النجمــة  مرمــى 

بالتعادل السلبي.
عبداألميــر،  عبدالشــهيد  الحكــم  المبــاراة  أدار 
وعاونــه ســيد فيصــل علــوي وعبــدهللا يعقــوب، 

والحكم الرابع إسماعيل حبيب.

مباريات اليوم

 14 )الجمعــة( منافســات الجولــة  اليــوم  تختتــم 
لــدوري ناصــر بــن حمــد الممتــاز، بإقامــة لقاءيــن 

على األستاد الوطني.
يلعــب المنامة مــع الرفاع عند 5.25 عصرا، وعند 

8 مساء يلعب الشباب مع البديع.
فــي المبــاراة األولى، تعد المواجهة بين الطرفين 
هــي األبــرز واألقوى هــذه الجولــة، خصوصا أنها 
تجمــع صاحبي المركزيــن األول والثاني )المنامة 
والرفاع(، إذ يتصدر المنامة برصيد 28 نقطة من 
14 مباراة، فيما الرفاع 27 نقطة من 12 مباراة.

يشــرف علــى الطرفيــن مدربــان وطنيان:محمــد 
الشمالن في المنامة وعلي عاشور في الرفاع.

بصــدارة  المبــاراة  هــذه  فــي  الفائــز  وســينفرد 
الــدوري، خصوصــا إذا تمكــن الرفاع مــن تحقيق 

ذلك؛ كونه يملك األفضلية للعبه مباريات أقل.
وفي المباراة الثانية، تعد المباراة مهمة للطرفين 
في صراع االبتعاد عن منطقة الهبوط إلى دوري 

الدرجة الثانية.
يدخل الشــباب المبــاراة برصيد 12 نقطة من 14 
مبــاراة أمــام البديع الذي يملــك 15 نقطة من 13 
مبــاراة. يشــرف علــى الشــباب المــدرب الســوري 
فــي  مــن خســارة  قــادم  وفريقــه  هيثــم جطــل، 

الجولة الماضية أمام المحرق.
أمــا البديــع فيقــود المــدرب الوطنــي عبدالمنعــم 
الدخيــل وتعــرض الفريق للخســارة أيضا الجولة 
الماضيــة أمــام الرفــاع. مبــاراة يصعــب التكهــن 
بنتيجتهــا؛ نظــرا ألهميتهــا الكبيــرة وتأثيرها في 

مشوار الفريقين خالل الجوالت المقبلة.

النجمة والمحرق عجزا عن التهديف واكتفا بالتعادل

فرحة برتقالية بأحد الهدفين

اعتلــى األهلــي صــدارة المجموعــة الثانيــة بالــدور التمهيــدي لــكأس ســمو ولــي العهــد للكرة 
الطائرة بعدما فاز على داركليب بثالثة اشواط مقابل شوطين في المواجهة التي جمعتهما 

مساء أمس على صالة االتحاد بمدينة عيسى الرياضية.

وفاز داركليب بالشوط األول ٢٥/ ٢٢، قبل أن 
يفوز االهلي بالثاني والثالث ٢٥/ ٢٢، ٢٥/ ٢٢، 
ليعــود داركليــب ويخطــف الرابــع ٢٥/ ٢٣ ثــم 

حسم األهلي الخامس ١٥/ ٩.
وبذلــك الفــوز فقــد رفــع األهلــي رصيــده الى 
أول  ويحقــق  المجموعــة  ليتصــدر  نقــاط   ٨

انتصــار علــى داركليــب هــذا الموســم بعــد ان 
تغلــب عليــه العنيــد مرتيــن ذهابــا وايابــا في 
مســابقة الدوري، فيما احتل داركليب المركز 
الثانــي وخطــف نقطــة واحدة ليرفــع رصيده 

الى ٧ نقاط.
وفــي المواجهــة الثانيــة التــي جمعــت عالــي 

وبنــي جمرة تمكن ) أبناء الفخار( من تحقيق 
فــوز معنــوي بثالثة أشــواط نظيفــة ) ٢٥/ ١٩، 
٢٥/ ١٨، ٢٥/ ٢٠( ليكســب الفريــق أول ثــالث 
نقاط لكنه فقد المنافســة بعد ذهبت بطاقتي 
األهلــي  مــن  لــكال  المجموعــة  عــن  التأهــل 
المواجهــة   تلــك  فــإن  وبالتالــي  وداركليــب 
تعتبــر األخيرة لكال الفريقان ليودعا الموســم 

الحالي.
دور  منافســات  الجمعــة  اليــوم  وتســتمر 
العهــد  ولــي  ســمو  بــكأس  المجموعــات 
عندمــا يلتقــي فــي المواجهــة األولــى النصــر 
والبســيتين الساعة ٥:٣٠ مســاء، فيما يلتقي 

والمحــرق  النجمــة  الثانيــة  المواجهــة  فــي 
الســاعة ٧ مســاء وذلــك فــي إطار منافســات 

الجولة الثالثة ولحساب المجموعة األولى.
اللقــاء ســيكون بمثابــة تحصيــل حاصــل بين 
البســيتين والنصــر اللذان تعرضا لخســارتين 
حســابات  خــارج  جعلتهمــا  متتاليتيــن 
المنافســة، حيــث ســيخوض الفريقــان اليــوم 
آخــر لقــاء بهذا الموســم، أما مواجهــة النجمة 
والمحــرق فإنها تشــكل أهميــة لتحديد هوية 
متصــدر المجموعــة حيــث يملــك النجمــة ٦ 
نقــاط والمحــرق ٥ نقــاط نظــرا لفــوزه علــى 

البسيتين ) ٣/ ٢( ليفقد نقطة واحدة.

األهلي يتصدر المجموعة الثانية

الشرقي عــلــى  الــحــالــة  لــبــرتــقــالــي  ثمين  وفـــوز  ــمــالــكــيــة...  ال مــوقــف  يعقد  ــحــد  ال

تعادل سلبي بين النجمة والمحرق

من لقاء النجمة والمحرق )تصوير: سيدعلي شبر(
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واصــل فريــق النويــدرات صحوتــه في الــدوري الفضــي لكرة الســلة، إثر 
فوزه المســتحق على حســاب النجمة بنتيجة 102/85، في المباراة التي 
جمعتهما مســاء أمس )الخميس(، في افتتاح منافســات الجولة الســابعة 

من المسابقة. 
وارتقــى النويــدرات إلــى صــدارة الترتيــب العــام، رافعــا رصيــده إلى 10 
نقــاط مــن 4 انتصارات وخســارتين، فيمــا تلقى النجمة الخســارة الثانية 

مقابل فوز واحد، وبات رصيده إلى 4 نقاط في المركز السابع.
وفــرض النويــدرات أفضليته علــى مجريات المباراة منــذ البداية وحتى 

النهاية؛ بفضل استغالل فرص التسجيل والتركيز الذهني لالعبيه. 
وتمكــن النويــدرات مــن حســم الشــوط األول متقدمــا بفــارق 10 نقــاط 
وبنتيجة 56/46، بعد أن فاز في الربعين األول والثاني بـ33/27 و23/19. 
واحتفــظ النويــدرات باألفضليــة فــي الشــوط الثانــي وســط محــاوالت 
نجماويــة لتقليــص الفــارق، إذ وســع النويــدرات فــارق تقدمــه فــي الربــع 
الثالــث إلــى 79/66 بفــوزه فــي هــذا الربــع 23/20، قبــل أن يحســم اللقاء 

بفوزه في الربع األخير 23/19. 
أدار اللقــاء طاقــم تحكيــم مكــون مــن محمــد الســلم، عــادل غلــوم عمــاد 
عباس. وتســتكمل منافســات الجولة الســابعة يوم اإلثنين المقبل بلقائي 

االتحاد ومدينة عيسى، والحالة وسترة.

لكــرة  الســابق  الدولــي  الالعــب  يشــارك 
والمحاضــر  الحــارس  الشــاطئية  القــدم 
تحليــل  فــي  ســلمان  صــالح  اآلســيوي 
البطولــة اآلســيوية التــي تحتضنها مدينة 
بتايا بمملكة تايلند في الفترة من 6 حتى 
لنهائيــات  والمؤهلــة  الجــاري،  مــارس   18
كأس العالــم التــي ســتقام فــي البارغــواي 
فــي الفتــرة 21 نوفمبــر ولغايــة 1 ديســمبر 

.2019
وتأتي مشــاركة سلمان في التحليل الفني 
لـ “آســيوية الشــواطئ” بدعــوة من االتحاد 

اآلسيوي لكرة القدم.
وســيقوم ســلمان بتحليــل طريقة لعب كل 
فريق من الفرق المشاركة في البطولة، إلى 
جانــب المشــاركة في اختيــار أفضل العب 
فــي كل مبــاراة، وأفضــل العــب وأفضــل 

حارس وأفضل مدرب في البطولة.
الالعبيــن  أبــرز  أحــد  ســلمان  ويعتبــر 

الســابقين فــي صفــوف “أحمر الشــواطئ”، 
طــوال  المنتخــب  عريــن  بحمايــة  قــام  إذ 
الـ10 ســنوات الســابقة بتمثيلــه للوطن في 
العديــد مــن البطــوالت القاريــة والعالميــة 
وتحقيقه سلسلة من اإلنجازات المتميزة.

ويمتلــك ســلمان شــهادة محاضــر معتمــد 

مــن االتحــاد اآلســيوي لكــرة القــدم كأول 
آســيوي  محاضــر  شــهادة  ينــال  بحرينــي 
فــي كــرة القــدم الشــاطئية وأول آســيوي 
وبحرينــي ينــال شــهادة محاضــر آســيوي 
الكــرة  حــراس  تدريــب  فــي  متخصــص 

الشاطئية.
جانب من اللقاء

صالح سلمان

السابعة ــة  ــجــول ال افــتــتــاح  ــي  ف الــنــجــمــة  عــلــى  ــاز  ـــصفـ ـــيوي متخص ـــر آس ـــهادة محاض ـــال ش ـــي ين أول بحرين

سلمان محلال فنيا بـ “آسيوية الشواطئ”النويدرات يواصل الصحوة في “فضي السلة”
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فوز صعب لألهلي على العنيد

اليوم قمة بين 
المنامة والرفاع في 

ختام الجولة 14

أحمد مهدي

سبورت

سبورتمحمد الدرازي

من لقاء الحد والمالكية

من لقاء الحالة والرفاع الشرقي

فرحة حداوية تكررت مرتين



sports@albiladpress.com

الجمعة
8 مارس 2019 
غرة رجب 1440

ينظم نادي راشــد للفروســية وســباق الخيل في الثانية والنصف من بعد ظهر اليوم الجمعة الســباق التاســع عشــر لهذا الموســم، 
والذي سيقام على كؤوس بنك البحرين الوطني وذلك على مضمار سباق النادي بمنطقة الرفة بالصخير. 

وسيشهد السباق مشاركة كبيرة بلغت 62 
جــوادا وســط توقعــات بمنافســات قويــة 
ومفتوحــة فــي ظــل تقــارب المســتويات 
بيــن أغلــب الجيــاد ســواء المســتوردة أو 
مــن  العربيــة  الخيــل  أو  المحلــي  النتــاج 
والتــي ســتخوض  اإلســطبالت،  مختلــف 
منافسات قوية للفوز بالكؤوس والجوائز 
الماليــة المخصصــة فــي جميع األشــواط، 
الــذي  األول  الشــوط  مــن  بــدءا  وذلــك 
ســيقام علــى كأس بنك البحريــن الوطني 
محلــي”  “نتــاج  التــوازن  ســباق  لجيــاد 
مســافة 1200 متــر، والجائزة 2000 دينار 
وبمشــاركة 10 جيــاد، ويتوقــع أن تكــون 
مســتويات  لتقــارب  مفتوحــة  المنافســة 
حققــت  والتــي  الجيــاد،  مــن  مجموعــة 
هــذا  مشــاركاتها  خــالل  متقدمــة  نتائــج 
الموســم، وأبرزهــا الفــرس “واردات” ملك 
ســمو الشــيخ حمد بن عبدهللا بن عيســى 
آل خليفــة وبقيــادة أنــدرو أيليوت، والتي 
تعتبــر الوحيــدة بيــن جيــاد الشــوط التــي 
وســتواجه  الموســم،  هــذا  فــوزا  حققــت 
منافســة مــن جانــب الفــرس “كونفيــرم أ 
فرينــد” إلســطبل فيكتوريــوس وبقيــادة 
روزي جاســب، والتــي حققــت المركزيــن 
الثانــي والثالــث فــي مشــاركاتها األخيرة، 
وكذلــك الفــرس األخــرى لإلســطبل نفســه 
“نوديس أز غود أز أوينك” بقيادة جيرالد 
جيــدة  بصــورة  ظهــرت  والتــي  مــووس، 
كفــرس متطــورة، وحققت المركــز الثالث 
في مشــاركاتها الثالث هذا الموســم وفي 
المســافة نفســها، وكذلــك الفــرس “غافية” 
إلســطبل المالح وبقيادة الفارس المتمرن 
أحمــد مكــي، والتــي تعتبر من أكثــر جياد 
الفــرس  واســتعادت  خبــرة،  الشــوط 
الموســم  هــذا  مشــاركاتها  فــي  فورمتهــا 

بتحقيــق المركزيــن الثالــث والرابــع، كمــا 
يبــرز الحصــان “البارع” ملك حســن مفرح 
العجمــي، والــذي ظهــر بصــورة جيدة في 
مشــاركتيه هذا الموسم، وحقق المركزين 
ســيقوده  أنــه  خصوصــا  والرابــع  الثالــث 
الفــارس المتألــق عبــدهللا فيصــل صاحب 

“السوبر هاتريك” األسبوع الماضي.

الشوط الثاني

بنــك  كأس  علــى  الثانــي  الشــوط  ويقــام 
الدرجــات  لجيــاد  الوطنــي  البحريــن 
الثالثــة والرابعــة والمبتدئات والمخصص 
 1400 مســافة  محلــي”  “نتــاج  لألفــراس 
متــر والجائــزة 3000 دينــار وبمشــاركة 6 
ملــك  “صابرينــا”  الفــرس  وأبرزهــا  جيــاد، 
عبدهللا فوزي ناس وبقيادة حســين مكي 
المرشــحة األقــوى للفــوز بــكأس الشــوط؛ 
نظرا لتفوق مستواها ونتائجها على جياد 
الشــوط فــي مشــاركتها األخيــرة، وأثبتت 
ذلك بفوزها في مشــاركتيها هذا الموسم، 
مــن  المحتملــة  المنافســة  ســتكون  فيمــا 
جانــب الفــرس “صــدارة” إلســطبل األوالد 
ظهــرت  والتــي  دويــل،  بريــت  وبقيــادة 
والمركــز  الفــوز  وحققــت  قويــة  بصــورة 

الثالث في مشاركتيها هذا الموسم.

الشوط الثالث

بنــك  كأس  علــى  الثالــث  الشــوط  ويقــام 
البحريــن الوطنــي لجيــاد الدرجــة الثالثــة 
والمخصــص  والمبتدئــات  والرابعــة 
العربيــة  البحريــن  خيــل  مــن  لألفــرس 
متــر   1200 لمســافة  “الواهــو”  األصيلــة 
مستقيم والجائزة 2000 دينار وبمشاركة 

األول  فوزهــا  لتحقيــق  تســعى  جيــاد   4
أمامهــا  متاحــة  الفرصــة  يجعــل  ممــا 
للمنافســة مــع أفضليــة للفــرس “الملولــش 
1707” بقيــادة حســين مكــي التــي تعتبــر 
أكثــر جيــاد الشــوط خبــرة بعدمــا خاضت 
ثــالث مشــاركات هــذا الموســم، وحققــت 
المركزيــن الثانــي والرابــع ، فيمــا تشــارك 
 ”171 عبيــة   –  1724 “المصنــة  الفرســين 

للمرة األولى.

الشوط الرابع

بنــك  كأس  علــى  الرابــع  الشــوط  ويقــام 
البحريــن الوطنــي لجيــاد ســباق التــوازن 
“مســتورد” مســافة 1400 متــر، والجائــزة 
2000 دينــار وبمشــاركة كبيــرة بلغــت 15 
جــوادا بجانــب ثالثة جياد أحتيــاط، مما 
يجعــل الشــوط ينــذر باإلثــارة والســرعة 
القصيــرة  التــوازن  ســباقات  كعــادة 
والمنافســة ســتكون قويــة بيــن عــدد من 
“كيبــد  هــي  الحصــان  وأبرزهــا  الجيــاد، 
فيكتوريــوس  إلســطبل  كروســيدر” 
وبقيادة حيرالد مووس، والذي يعتبر من 
أقوى جياد الشوط، وسيكون في اختبار 
للنتــاج  وحيــد  كحصــان  نفســه  إلثبــات 
المحلــي ســيواجه منافســيه مــن الجيــاد 
المســتوردة وإمكاناتــه تؤهلــه للفــوز فــي 
حال ظهر بالمســتوى الذي ظهر عليه في 
مشــاركاته هــذا الموســم، وحقــق خاللهــا 
فوزين، والمركز الثالث وسط جياد قوية 
وفي المســافة نفســها، وسط منافسة من 
جانب الحصان “بالي أوربان” ملك زهراء 
جاســم،  عبدالرحيــم  وبقيــادة  إبراهيــم 
والذي ظهر بصورة جيدة في مشــاركتيه 
األخيرتيــن، وحقــق فيهما المركــز الثاني، 

وكذلك الحصان “هابي كول” ملك الشيخ 
عيســى بــن دعيــج بــن ســلمان آل خليفة، 
وبقيادة بريت دويل، والذي ظهر بصورة 
متفاوتــة خــالل مشــاركاته هــذا الموســم 
وحقــق فــوزا واحــدا مــع نفــس الفــارس، 
روكفــورد”  “جيــم  الحصــان  الــى  إضافــة 
بــن  علــي  بــن  خالــد  الشــيخ  ســمو  ملــك 
عيســى آل خليفــة خصوصــا بعــد الظهور 
الجيــد للحصان، وتحقيقــه المركز الثاني 
فــي مشــاركته األخيرة، وســتعزز فرصته 
فــي المنافســة لكــون قيادتــه مــن جانــب 
أوشــين  المعــروف  البريطانــي  الفــارس 

مورفي.

الشوط الخامس

ويقــام الشــوط الخامــس علــى كأس بنك 
البحريــن الوطني لجيــاد الدرجات الثالثة 
محلــي”  “نتــاج  والمبتدئــات  والرابعــة 
 3000 والجائــزة  متــر   2000 لمســافة 
أن  وينتظــر  جيــاد،   8 وبمشــاركة  دينــار 
يشــهد منافســة قويــة بين عدد مــن جياد 
اإلنتاج التي تتمتع بمســتوى جيد وســبق 
لهــا تحقيــق انتصــارات ونتائــج متقدمــة، 

وأبرزها الحصان “دليل” ملك سمو الشيخ 
حمــد بــن عبــدهللا بــن عيســى آل خليفــة 
وبقيــادة أنــدرو إيليــوت، والــذي ســيكون 
مســتواه  علــى  بنــاء  المرشــحين  أقــوى 
فــي  الثانــي  والمركــز  فوزيــن  وتحقيقــه 
مشــاركاته الثالث هــذا الموســم وإجادته 
المسافات الطويلة، لكنه سيواجه منافسة 
قويــة مــن الحصــان “هنــري ذي هــورس” 
حقــق  والــذي  مــووس،  جيرالــد  بقيــادة 
المراكز الثالثة األولى في مشــاركاته هذا 
الموســم وكذلك الحصان اآلخر لإلسطبل 
عبدالرحيــم  بقيــادة  “بارتشــمنت”  نفســه 
جاســم، والذي قاد الحصان إلى الفوز في 
المضمــر  وســيحاول  األخيــرة،  مشــاركته 
وضــع الخطــة المناســبة للحصانين خالل 

الشوط.

الشوط السادس

ويقــام الشــوط الســادس علــى كأس بنــك 
البحريــن الوطنــي لجيــاد الدرجــة األولــى 
“مســتورد” مســافة 1800 متــر، والجائــزة 
3000 دينــار، وبمشــاركة 9 جياد، ويتوقع 
أن يشــهد صراعــا ثالثيا قويــا ومثيرا بين 
عــدد مــن الجيــاد التــي ســبق لهــا تحقيــق 
وأبرزهــا  متقدمــة  ونتائــج  انتصــارات 
الحصان “دوغال” ملك يوســف البوعينين 
وبقيــادة عبدهللا فيصــل، حيث يعتبر من 
الجيــاد البارزة هــذا الموســم، وأثبت ذلك 
بتحقيقــه فوزيــن قوييــن فــي مشــاركتيه 
قويــة  جيــاد  علــى  متفوقــا  اآلخيرتيــن، 
الفــارس  ومــع  نفســها  المســافة  وفــي 
نفســه، وســيواجه منافســة مــن الحصــان 
العاديــات  إلســطبل  آرتســت”  “آمريــكان 
ريســنغ وبقيــادة جيرالــد مــووس، والــذي 
ظهــر بصورة متفاوتة المســتوى والنتائج 
خالل مشــاركاته هذا الموســم، والحصان 
“بارتــك” ملك ســمو الشــيخ خالــد بن علي 
بــن عيســى آل خليفــة وبقيــادة الفــارس 
أوشــين  البريطانــي  الشــهير  العالمــي 

ميرفي، حيث يســعى الحصــان المعروف 
في المضمار البحريني الستعادة مستواه 
وانتصاراتــه الكبيرة بكأســي الملك وولي 
األخيــرة،  األربــع  الســنوات  خــالل  العهــد 
خصوصــا بعدمــا أظهــر الحصــان تحســنا 
مشــاركاته  فــي  ونتائجــه  مســتواه  فــي 
هــذا الموســم بتحقيقــه المركزيــن الثانــي 
والثالــث بعــد غيبــة عن المراكــز المتقدمة 

الموسم الماضي.

الشوط األخير

ويقام الشــوط الســابع واألخير على كأس 
الدرجــة  لجيــاد  الوطنــي  البحريــن  بنــك 
متــر   1200 “ مســافة  “ مســتورد  األولــى 
والجائزة 5000 دينار وبمشــاركة 7 جياد، 
وســيكون الحصــان “دارك بــاور” إلســطبل 
العاديات، وبقيادة جيرالد مووس مرشحا 
قويا للفوز بكأس الشــوط الرئيس وتكرار 
فــوز إســطبل العاديــات بالــكأس للموســم 
الثاني على التوالي بعدما فاز به الحصان 
الماضــي،  الموســم  آرتســت”  “آمريــكان 
بــاور”  “دارك  الحصــان  أن  خصوصــا 
أثبــت إمكاناتــه العاليــة خالل مشــاركتيه 
البحرينــي  المضمــار  فــي  الموســم  هــذه 
بتحقيقــه المركزيــن الثانــي واألول، وهــو 
يجيــد الســباقات الســريعة، فيما ســتكون 
المنافســة من جانب الحصان “ستار بوي” 
دويــل  بريــت  وبقيــادة  العفــو،  إلســطبل 
علــى ضــوء ظهوره القوي في مشــاركتيه 
وتحقيقــه الفــوز والمركــز الثالــث، وكذلك 
الحصان “سوالر فلير” إلسطبل المحمدية 
ظهــر  والــذي  تــارت،  روبــرت  وبقيــادة 
بصــورة قويــة أيضــا، وجــاء ثانيــا خلــف 
“دارك بــاور” فــي مشــاركتهما األولــى هــذا 
الموســم، كما يبرز الحصان “اليك ذا لوك” 
إلســطبل رمضان وبقيــادة عبدهللا فيصل 
بعدمــا حقق المراكــز الثاني والثالث خلف 

جياد قوية.

اليوم السباق الـ 19 لهذا الموسم
مثيرة مــنــافــســات  ــي  ف الــجــيــاد  صـــراع  تشعل  الــوطــنــي  الــبــحــريــن  بــنــك  كـــؤوس 

الصخير - نادي راشد للفروسية وسباق الخيل

تســتأنف اليــوم “الجمعــة” مباريــات آخــر الجــوالت المؤجلة في الــدوري الوطني للجامعات لكــرة القدم التي تم تأجيلهــا من الجولة 
الرابعة وستشــهد 6 مباريات بدًءا من اليوم الذي سيشــهد مباراتي معهد البحرين للتدريب مع الجامعة األهلية، وجامعة البحرين 
مع جامعة البحرين الطبية، ويوم غٍد السبت يلتقي جامعة الخليج العربي مع الجامعة الخليجية، ويوم األحد يلتقي جامعة “أما” 
مــع جامعــة المملكــة، فيمــا تختتم الجولة يوم االثنين بمباراتي معهد البحرين للدراســات المصرفية مع الجامعة العربية المفتوحة، 

وجامعة العلوم التطبيقية مع بوليتكنك البحرين.

وبجانــب الجولــة المؤجلــة األخيــرة تبقت 
ســتقامان  آخريــان  مؤجلتــان  مباراتــان 
خــالل األســبوع القــادم لكنهمــا لــن تؤثــرا 

على صراع الصدارة.
وتأتــي هــذه الجولــة قبل الجولــة األخيرة 
بطــل  هويــة  ســتحدد  التــي  والحاســمة 
الــدوري الجامعــي بعدمــا انحصــر الصراع 
وجامعــة  البحريــن  جامعــة  فريقــي  بيــن 
العلوم التطبيقية اللذين يحتالن الصدارة 
المشــتركة بينهمــا برصيــد “23 نقطة من 9 
مباريات” بانتظار المواجهة الحاسمة التي 

ســتجمعهما وجًها لوجه في ختام الدوري، 
لذا فإن كال الفريقين يدخالن هذه الجولة 
المؤجلة بشعار ال بديل عن الفوز منًعا ألية 
عثرة مفاجئة تبعثر أوراقهما وحســاباتهما 
فيمــا  البطوليــة،  الحســم  موقعــة  قبــل 
العشــرة الســتثمار  الفــرق  بقيــة  ستســعى 
مشــوار  مــن  المتبقيــة  القليلــة  المباريــات 
جــدول  فــي  مراكزهــا  لتحســين  الــدوري 

الترتيب.

دوري كرة السلة للطالبات

وضــع فريــق جامعــة البحريــن لكرة الســلة 

للطالبــات قدًمــا في الــدور النهائي للدوري 
الوطنــي للجامعــات لكرة الســلة للطالبات، 
وذلك بعد فوزهن الكبير والمســتحق على 
حســاب فريق الجامعة العربيــة المفتوحة 
بنتيجــة 71/29، فــي اللقاء الذي جمع بين 
الفريقين مساء يوم األربعاء الماضي على 
صالــة جامعــة البحريــن الطبيــة بالمحــرق، 
وكانــت العبــات جامعــة البحريــن الطــرف 
األفضل في المباراة منذ الربع األول وحتى 
نهايــة المباراة، حيث انتهت أرباع المباراة 
كالتالي: 25/6,12/5,18/6,16/12، لتصبح 

العبــات جامعــة البحرين علــى بعد خطوة 
واحــدة مــن التأهــل إلــى المبــاراة النهائيــة 
عــن الدور نصف النهائي الــذي يقام بنظام 

.)Best of 3(

فوز شاق

وفــي المباراة الثانيــة تمكن فريق جامعة 

انتصــار  تحقيــق  مــن  الطبيــة  البحريــن 
جامعــة  فريــق  حســاب  علــى  صعــب 
مبــاراة  فــي   29/23 بنتيجــو  بولتيكنــك 
حافظــة علــى كاملة أســرارها حتــى الربع 
األخير الذي حســمت فيــه العبات جامعة 
لمصلحتهــن،  االنتصــار  الطبيــة  البحريــن 
كالتالــي:  األربــاع  نتائــج  وجــاءت 

العبــات  لتقتــرب   ،7/0,7/6,7/13,8/4
التأهــل  مــن  الطبيــة  البحريــن  جامعــة 
للمبــاراة النهائيــة بعــد هــذا االنتصار الذي 
مــن  وحيــد  انتصــار  بعــد  علــى  وضعهــم 
التأهــل للنهائي، فــي حين تحتاج العبات 
جامعــة بولتيكنــك إلى الفوز فــي المباراة 
الثانيــة بيــن الفريقين من أجــل االحتكام 

إلى المباراة الثالثة الفاصلة.

اللجنة اإلعالمية

آخر الجوالت المؤجلة من الدوري الجامعي

منافسات كرة السلة
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جامعة البحرين 
يطمع في 

نقاط “الطبية” 
قبل موقعة 

البطولة

عبدالعزيز األحمد



أثمــر برنامــج الموهوبيــن باالتحــاد البحريني أللعاب القوى الذي يقام بالتعاون مع إدارة التربية الرياضية والكشــفية والمرشــدات بوزارة 
التربيــة والتعليــم عــن بــروز سلســلة مــن العــداءات الواعــدات اللواتــي حققــن نتائج متميزة فــي دوري المــدارس، حيث صعــد إلى منصة 
التتويــج عــدد مــن العــداءات اللواتي اســتقطبهن البرنامج وقــام بتدريبهن وصقل قدراتهــن وإمكانياتهن ليتألقن في مســابقة أم األلعاب 

الخاصة بمدارس الثانوية.

 العــداءة مــروة ابراهيم العجوز من مدرســة 
ســترة الثانويــة تألقــت فــي مســابقة الوثــب 
الطويــل وحققــت المركــز األول، كمــا لفتــت 
األنظــار في ســباق 200 متر وكســبت المركز 
التتابــع  ســباق  فــي  تألقهــا  واســتمر  األول، 

100x 4 وحققت المركز األول.
ســار  مدرســة  مــن  الســيد  مــاك  العــداءة   

الثانوية فازت بالمركز األول في ســباق 400 
متــر فيمــا حققــت المركــز الثالــث في ســباق 

.x100 4 التتابع
المناعــي مــن مدرســة  العــداءة عنــود  أمــا   
المحــرق الثانوية فقد حققــت المركز الثاني 
الثانــي فــي  200 متــر والمركــز  فــي ســباق 
ســباق التتابــع 100x 4، أمــا العــداءة شــهد 

علــي مــن مدرســة غــازي القصيبــي الثانوية 
فقــد أحــرزت المركــز الثاني في ســباق 400 
متــر، كمــا أحــرزت عنــود خالــد مــن مدرســة 
المحــرق الثانويــة المركــز الثانــي في ســباق 

400 متر.
الموهوبيــن  لجنــة  عضــو  أكــد  وقــد  هــذا،   
مــا  أن  الــذوادي  مشــعل  الوطنــي  المــدرب 

حققته العداءات في دوري المدارس أللعاب 
القــوى هــو ثمرة للجهود الكبيــرة التي يبذلها 
كافــة أعضــاء اللجنــة برئاســة عضــو مجلس 
اإلدارة رقيــة الغســرة وأفــراد الطاقــم الفنــي 
واإلداري، مبدًيا ســعادته الكبيرة من النتائج 
الرائعــة التي تعكس تطور قدرات العداءات 
فــي ظل الرعاية واالهتمام الذي يحظون به 

من االتحاد البحريني أللعاب القوى.
وأشــار أن تلــك النتائــج تعكــس المخرجــات 
اإليجابيــة لبرنامــج الموهوبيــن وثمرتــه في 
قــادم  والمســتقبل  واعديــن  أبطــال  صناعــة 

بطالت ألعاب القوىأمامهن بقوة للمزيد من التألق والنجاح.

نتائج الفتة لموهوبات القوى بدوري المدارس
الرفاع - االتحاد البحريني أللعاب القوى

الجولــة  منافســات  اليــوم  تقــام 
المصــرف  لــدوري  السادســة 
الخليجي التجاري لكرة الصاالت، 

وذلك على صالة نادي الشباب.
يلعــب الشــباب مــع قالــي عنــد 4 
عصــًرا، التضامن مــع المحرق عند 
5.45 مســاء، البديــع مع الحد عند 
7.30 مســاء، ســترة مــع المالكيــة 

عند 9.15 مساء.
ــا برصيــد  ويتصــدر المحــرق حاليًّ
الشــباب وصيًفــا  يليــه  نقطــة   15
برصيــد 13 نقطة، الحد 10 نقاط، 
المالكيــة   ،6 ســترة   ،9 التضامــن 
4، قالــي نقطــة واحــدة، وأخيــًرا 

البديع با نقاط.
الجولــة  منافســات  وكانــت 
الخامسة أسفرت عن فوز الشباب 
المحــرق   ،)6-1( التضامــن  علــى 
علــى الحــد )0-3(، المالكيــة علــى 
البديــع )1-7( وســترة علــى قالي 

.)3-2(

اللجنة اإلعالمية

اللجنة اإلعالمية

تأهل فريق ألبا إلى نهائي كأس بابكو للشركات والمؤسسات لكرة القدم بعد فوزه اتحاد الكرة
على فريق التطوير بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما أمس األول في ثاني 

مباريات المسابقة وجمعتهما على ملعب نادي بابكو بعوالي. 

وقــدم الفريقــان مباراة مثيــرة فريق ألبا 
كان صاحب األفضلية في شوط المباراة 
الكــرة مــع  األول فــي االســتحواذ علــى 
بــروز المتألق مســعود قمبر وزماءه في 
وســط الملعب والســيطرة والقــدرة على 
االختــراق مــن عمــق الدفــاع ممــا شــكل 
خطــورة على مرمى الخصم، واســتطاع 
المهاجم هشــام محمد من لعبة فنية من 
اختــراق الدفــاع ووضــع الكرة مــن فوق 
عنــد  األول  الهــدف  ليســجل  الحــارس 
الدقيقــة “16”، هذا الهدف أشــعل أجواء 
اللقــاء مع اســتمرار األفضليــة الهجومية 
الفــرص  بعــض  أضــاع  الــذي  ألبــا  إلــى 
الخطيــرة وانتهى الشــوط األول بتقدمه 

بهدف دون رد. 
وفــي الشــوط الثانــي كانــت المحــاوالت 
الحصــة  مــن  كثيــرًا  أفضــل  الهجوميــة 
األولى واســتطاع تشــكيل خطــورة على 
مرمــى الخصــم من خال بعــض الفرص 

فــي  أخفــق  لكــن  للتســجيل  المناســبة 
تســجيلها رغم التحســن الكبير في أدائه 
باللقــاء، وبــادل ألبــا الخصــم فــي الربــع 
الســاعة األخيرة مسلســل ضياع الفرص 
النتيجــة،  يعــزز  أن  كاد  التــي  المؤكــدة 
لينتهــي اللقــاء بالنتيجــة ذاتهــا، ويتأهل 

ألبا إلى نهائي كأس بابكو.

ألبا إلى نهائي كأس بابكو الجولة 6 لدوري 
الصاالت

مــن المقــّرر أن يقــود فينتشــنزو نيبالــي فريق البحرين ميريدا للدراجات الهوائية في النســخة الـ13 من طواف ســتراد بيانكي والذي 
سيقام يوم السبت المقبل. 

 وســيقام الســباق على مضمــار تقليدي مع 
عدم وجود أي أجزاء طويلة وشوارع غير 
مرصوفــة. وســينطلق الطــواف مــن مدينة 
ســيينا وينتهي فــي مركز بيــازا ديل كامبو 
الشــهير. وكان نيبالــي قــد كان على أعتاب 
الماضــي،  العــام  الطــواف  هــذا  فــي  الفــوز 
لــم يحالفــه بعــد أن تعــّرض  ولكــن الحــظ 
إطار دراجته لثقب أجبره على االنســحاب 
مــن الســباق. وقــد أظهــر البطــل اإليطالــي 
لمحات من مســتواه في طــواف اإلمارات، 
وهــو اآلن فــي حالــة فنيــة وجســدية الئقة 
هــذا  وفــي  الطــواف.  هــذا  فــي  للمشــاركة 
للفريــق  الرياضــي  المديــر  أكــد  الصــدد، 
ألبيرتــو فولبــي جهوزيــة الفريق للمشــاركة 
فــي هــذه البطولــة العريقة، مشــيًرا إلى أن 
هذه البطولة مشابهة لطواف بلجيكا. وأكد 

ثقتــه بكابتــن الفريــق نيبالــي علــى تقديــم 
مستوى مميز في الطواف. وسيمثل فريق 
البحريــن ميريدا كل مــن: نيبالي، وأنتونيو 

نيبالــي، وغريــج بولي، وأندريا جاروســيو، 
وجــان تراتنيك، ولــوكا بيبرنيك، وهيرمان 

بيرنستينر.

فريق البحرين ميريدا للدراجات الهوائية 

فولبــي يؤكــد جهوزيــة الفريق للمشــاركة فــي البطولــة العريقة
“بحرين ميريدا” يشارك في “ستراد بيانكي”

تنطلــق اليــوم علــى مضمــار حلبــة البحريــن الدوليــة “موطــن رياضة الســيارات في الشــرق األوســط” يــوم الســباقات الوطنية 
وذلــك اليــوم وغــًدا الســبت الموافق 8 و9 مارس الجــاري، وذلك بخمس بطوالت محلية وإقليمية، فال تفّوتوا إثارة منافســات 

السباقات.

بطولــة  اإلقليميــة  البطولــة  وتنطلــق 
كأس تحــدي البــورش جي تي 3 الشــرق 
مــا  الخامســة  جولتهــا  فــي  األوســط 
قبــل الختاميــة، وســادس جــوالت يــوم 
خــال  مــن  وذلــك  الوطنيــة،  الســباقات 
الجولــة السادســة مــن البطولــة المحليــة 
 2000 الدوليــة  البحريــن  ”تحــدي حلبــة 
 2019 -  2018 الرياضــي  للموســم   “CC
 ،BMR600 الناريــة  الدراجــات  وبطولــة 
وبطولة سوبر سبورت للدراجات النارية 
للدراجــات  البحريــن  وبطولــة   ،BSSP

 .BSBK النارية
 3 تــي  جــي  البــورش  بطولــة  وتنطلــق 
بمشاركة واسعة تقدر بـ17 سائقًا مشارًكا 

وأبرزهم الفريق البحريني بســائقيه سمو 
بــن عبــدهللا آل خليفــة،  الشــيخ عيســى 
خليفــة،  آل  محمــد  بــن  علــي  والشــيخ 
والفريــق العمانــي الفيصــل الزبيــر وخالد 
الوهيبــي، الفريــق الســويدي كريســتوفر 
إلــى  أوهــان،  وماغنــوس  برجســتورم 
جانب مشاركة كل من مايكل سوير، تيو 
إليانس، بيركاي بيســلر، ماكس فان، جي 
بي ســمينيوار، مايكل دوبيلماير، الشــيخ 
جابــر آل خليفــة، ليون كولير، ســال هاك، 

مايكل كنوتزون، محمد حسين.
أما البطولة المحلية تحدي الحلبة 2000 
ســي سي فستنطلق بـ 22 سائًقا وأبرزهم 
خليفــة،  آل  عيســى  بــن  ســلمان  الشــيخ 

الشــيخ حمد بن عيسى آل خليفة، طارق 
التاجــر، رائد حمــو، محمد جناحي، ماجد 
بويلــو،  ويبكــي  بويلــو،  أندريــاس  حمــو، 
ناصر العلوي، علي توباني، أحمد الغتم، 
أحمــد بن خنيــن، محمد توبانــي، محمد 
فقيهــي، عبــدهللا بــن محمــد آل خليفــة، 
خالــد الســاعي، رمــزي القصــاب، مارتينــا 

القصاب، عبدهللا القعود.
الســباقات  يــوم  فــي  الفعاليــات  وتبــدأ 
9 صباًحــا  مــن  الجمعــة  اليــوم  الوطنيــة 
 9 حتــى  والســباقات  اإلثــارة  وتســتمر 
مســاء، بينمــا يــوم الســبت تنطلــق فقــط 
بطولــة البــورش فــي ســباقيها وذلــك من 
الســاعة 11 صباًحــا حتــى 5 مســاء، فــا 

وتشــجيع  والتحــدي  اإلثــارة  تفوتكــم 
فــي  المشــاركين  البحرينييــن  الســائقين 
بســعر  المتوافــرة  الرمزيــة  التذاكــر  ظــل 
للكبــار ودينــار واحــد  ديناريــن بحرينــي 
للصغــار، وتدعــو حلبــة البحريــن الدوليــة 
للحضــور  اإلعاميــة  الوســائل  جميــع 

المركــز  فــي  وذلــك  الفعاليــة  وتغطيــة 
اإلعامي بحلبة البحرين الدولية.

جــوالت  ســادس  تفوتــوا حضــور  ال  لــذا 
الموســم من البطوالت المحلية في حلبة 
أن  بالذكــر  وجديــر  الدوليــة،  البحريــن 
الجولــة الختاميــة لبطولــة كأس تحــدي 

األوســط  الشــرق   3 تــي  جــي  البــورش 
تنطلــق فــي جولتهــا الخامســة ومــا قبــل 
الختامية أما جولتها الختامية فستنطلق 
كســباق مساند لسباق الفورموال 1 جائزة 
البحريــن الكبــرى لطيــران الخليــج 2019 

الذي سينطلق نهاية هذا الشهر الجاري.

الصخير - حلبة البحرين الدولية

انطالق السباقات الوطنية على مضمار حلبة البحرين

جانب من السباق

أم الحصم - اتحاد رفع األثقال

أكــد رئيــس اتحــاد غــرب آســيا لبنــاء األجســام واللياقــة البدنيــة، 
النائب االول لرئيس اتحاد غرب آســيا لرفع األثقال، رئيس االتحاد 
البحريني مساعد رئيس االتحاد العربي لرفع األثقال سلطان الغانم 
أن االتحــاد البحرينــي لرفــع االثقــال يعقــد مجلســه بشــكل خــاص 
إلشــراك وإطــالع جميع أصحــاب العالقة بما فيهم محبو وممارســو 
وجمهــور الرياضــات المنضويــة تحــت مظلتــه؛ ليكونــوا شــركاء في 

الرأي.

 حيــث دعا الغانــم العامه وجميع 
أصحاب العاقــة إلطاعهم على 
واالســتماع  تداولــه  تــم  مــا  كل 
وقــال  واقتراحاتهــم،  آلرائهــم 
الغانــم مــن الضــروري أن نجعــل 
كل فــرد علــى بينــة، ونشــرك كل 
فرد باألهداف المنشودة لتتحقق 
فجميعنــا  دوره،  صغــر  مهمــا 
لتحقيــق  أهميــه  وذوي  شــركاء 
ممثــل  رؤى  لتحقيــق  الهــدف 
جالــة الملــك لألعمــال الخيريــة 

وشؤون الشباب رئيس المجلس 
األعلى للشــباب والرياضة رئيس 
الشــيخ  ســمو  األولمبيــة  اللجنــة 
ناصــر بــن حمــد آل خليفة لتكون 
مملكة البحرين عاصمة الرياضة، 
وأولى الخطــوات لذلك التعريف 
واإليمــان  والهــدف  بالوجهــة 
بتحقيقــه، ويجــب أال ننســى أن 
المشــكات ما هي إال عقبات يتم 
اجتيازهــا للوصــول لهــدف ما إيا 

كان بالعمل اإليجابي.

تأهل المنامة والمحرق لنهائي دوري شباب السلة“األثقال” يعقد مجلسه بشكل خاص
ــاد والــــحــــالــــة فـــــي نـــصـــف الـــنـــهـــائـــي ــ ــ ــح ــ ــ تـــخـــطـــيـــا االت

ضرب فريقا المنامة والمحرق موعًدا مع بعضهما في المباراة النهائية لدوري الشــباب لكرة الســلة التي ســتقام بينهما يوم اإلثنين 
المقبل، بعد أن تخطيا حاجز الدور نصف النهائي بنجاح، إثر فوزهما على حساب االتحاد والحالة على التوالي.

وفــي المبــاراة األولــى، حقــق المحــرق فــوًزا صعًبــا علــى حســاب 
الحالــة بنتيجــة قوامهــا 90/87، فيمــا تفــوق المنامة فــي المباراة 

الثانية على حساب االتحاد بنتيجة 96/74.
وكان الناديان قد تأهلها أيًضا لنهائي دوري الناشئين الذي سيقام 
اليوم، إذ ســيتنافس المنامــة والمحرق على باكورة ألقاب الفئات 

لكرة السلة.
ــا ومتكافًئــا مــن  وجــاء اللقــاء األول بيــن المحــرق والحالــة قويًّ
الطرفيــن، إذ تبــادل كل منهما الفوز في أشــواط المبــاراة األربعة، 
حيــث تقــدم الحالــة أوال فــي الربــع األول 23/21، قبــل أن يعــود 
المحــرق ويفــوز فــي الربــع الثانــي 19/15 ليحســم الشــوط األول 

متقدما بواقع 40/38.
وظفــر الحالــة بنتيجــة الربع الثالــث الذي فاز فيه بـــ24/19 ليأخذ 
التقــدم فــي اللقــاء 62/59، قبــل أن يتمكــن المحــرق مــن حســم 

المباراة بفوزه في الربع األخير 31/25.

ويديــن المحــرق بفوزه إلــى األداء الجماعي القــوي والتركيز في 
الدقائــق األخيــرة، إلــى جانــب تألــق عبــدهللا ربيعة بتســجيله 20 
نقطــة، فيمــا أضــاف باقــر عيســى 19 نقطــة وعبــدهللا البنــاي 13 

نقطة.
أدار اللقاء حسن أحمد، محمد السلم وهاني شمس.

ولــم يواجــه المنامــة صعوبــة كبيــرة فــي التعامــل مــع مجريــات 
علــى  المطلقــة  ســيطرته  فيهــا  فــرض  والتــي  الثانيــة،  المبــاراة 
األشــواط األربعــة التــي خــرج بها فائــًزا بالنتائــج اآلتيــة: 23/19، 

30/18، 22/21 و21/16.
وجــاء أفضــل مســجل للمنامــة مزمــل أميــر بـــ21 نقطــة، وأضاف 
مصطفى حسين 17 نقطة، يوسف عبدالكريم 11 نقطة ويوسف 

محمد 10 نقاط.
وصــادق  عبدالحســين  عبدالرضــا  جناحــي،  يونــس  اللقــاء  أدار 

المشخص.
من لقاء المنامة واالتحاد
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محمد الدرازي

تتضمن بطولة 
البورش جي تي 
3 وتحدي الحلبة 

2000 سي 
سي و3 بطوالت 

للدراجات النارية



عودة استثنائية

يوفنتوس يستعد ألتلتيكو

يونايتد حقق المعادلة الصعبة 
وتأهل لربع النهائي

يترقــب يوفنتــوس موقعتــه مع أتلتيكو مدريد اإلســباني فــي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، باســتقبال أودينيزي اليوم الجمعة 
فــي المرحلــة 27 مــن الــدوري اإليطالــي حيــث اقترب مــن إحراز لقبــه الثامن توالًيا.  ويســتقبل فريق “الســيدة العجــوز” الثالثاء 
أتلتيكو مدريد بعد سقوطه أمامه بثنائية نظيفة في ذهاب ثمن نهائي دوري األبطال، ما يعني أن فريق المدرب ماسيميليانو 

أليغري مطالب بتسجيل هدفين على األقل لإلبقاء على آماله بمواصلة المشوار نحو اللقب القاري.

 لكــن علــى الســاحة المحليــة، تبــدو األمور أســهل بكثير، 
فقــد خطــا يوفنتــوس خطــوة كبيــرة نحــو لقبــه الثامــن 
توالًيــا والـــ35 فــي تاريخــه بفــوزه علــى غريمــه وأقــرب 
مطارديــه نابولــي 1-2 األحــد الماضــي بهدفــي البوســني 
ميراليم بيانيتش واأللماني امري جان، ليبتعد بفارق 16 
نقطــة عــن الفريق الجنوبي، علما بأنــه الفريق الوحيد لم 
يخســر بعــد )23 فــوزا و3 تعادالت( ويملــك أقوى هجوم 
)55( ودفــاع )16(. ونظــًرا ألهمية مبــاراة الثالثاء، يتوقع 
أن يريــح اليغــري هدافــه البرتغالــي كريســتيانو رونالدو 
ضــد أودينيــزي، ليكــون ابــن الرابعــة والثالثيــن جاهــًزا 
لمواجهــة أتلتيكــو فــي المســابقة التــي أحــرز ألقابهــا في 
آخــر 3 مواســم مــع ريــال مدريــد اإلســباني قبــل انتقالــه 
إلــى يوفنتوس الصيف الماضــي مقابل نحو 100 مليون 
يورو، ومن أبرز أهدافه منح اللقب القاري لـ”بيانكونيري” 
للمرة الثالثة في تاريخه واألولى منذ 1996. ولم يسجل 
رونالــدو فــي آخر 3 مباريات في الدوري وقد ظهر متعبا 
فــي المواجهــة األخيــرة ضــد نابولــي علــى ملعــب ســان 

باولو.

ويأمل يوفنتوس في تعافي جناحه البرازيلي دوغالس 
كوســتا قبل مباراة أتلتيكو، فيما من المتوقع أن يشــارك 
المهاجــم االرجنتينــي باولــو ديبــاال الذي شــعر بــآالم في 
قدمــه فــي األيــام الماضيــة، لكن العــب وســطه األلماني 
لتدخــل  بعــد خضوعــه  غائًبــا  يــزال  ال  ســامي خضيــرة 
جراحــي فــي القلــب. وارتفعــت حــدة الشــائعات حــول 

رحيل مدربه اليغري خصوًصا بعد خيبة ريال مدريد 
وخروجــه فــي ثمــن نهائــي دوري األبطــال علــى يــد 

أياكــس أمســتردام والحديــث عــن قــدوم مــدرب 
ميــالن الســابق للحلــول بــدالً مــن االرجنتينــي 

ســانتياغو  ملعــب  فــي  ســوالري  ســانتياغو 
برنابيــو. وفــي ظــل اقتــراب يوفنتوس من 

لقبــه االعتيــادي وابتعاد نابولي في مركز 
الوصافة، تدور منافسة قوية على باقي 
األبطــال،  دوري  إلــى  المؤهلــة  المراكــز 

خصوًصــا بيــن انتــر المتراجــع أخيــًرا 
وجاره ميالن المبهر بأربعة انتصارات 

متتالية.

وكاالت

وكاالت

قــال جيمــس بالوتــا رئيــس نــادي رومــا إن فريقه تعّرض ”للخداع“ مرة أخرى عقب وداعــه دوري أبطال أوروبا لكرة القدم أمــام بورتو ليل األربعاء بعد 
احتساب قرارين بواسطة تقنية الفيديو ضد الفريق اإليطالي في الدقائق األخيرة.

وهز الفريق البرتغالي الشــباك من ركلة جزاء احتســبها 
الحكــم بعــد مراجعــة حكــم الفيديــو المســاعد قبــل 3 
دقائق من نهاية الوقت اإلضافي نفذها أليكس تيليس 
بنجــاح ليمنــح فريقــه الفــوز 1-3 علــى رومــا فــي إياب 
دور الســتة عشــر لدوري األبطال ويتأهل لدور الثمانية 
بنتيجــة 3-4 فــي مجمــوع مباراتــي الذهــاب والعــودة. 
وبعــد ذلــك بقليل أعتقــد روما أنه ســيحصل على ركلة 
جــزاء بعدما أوقــف الحكم المباراة في انتظار مراجعة 
حكــم الفيديو المســاعد للعبة أخــرى بداعي وجود دفع 
من موسى ماريجا ضد باتريك شيك لكن تم استئناف 

اللعب دون مشاهدة إعادة اللعبة.
وقــال بالوتا عبر الحســاب الرســمي للنــادي على تويتر 
”العــام الماضــي طالبنا بتطبيق تقنية حكم الفيديو في 
دوري األبطــال ألننــا تعرضنــا للخــداع في قبــل النهائي 

والليلة تطبقت التقنية لكن تم سلب التأهل منا.
”تعــرض باتريــك شــيك لعرقلــة واضحة داخــل منطقة 
الجــزاء وتقنيــة الفيديــو أظهــرت ذلــك ولــم يتحســب 

الحكم شيًئا. تعبت من هذا الهراء“.
ولــم يتســن الوصــول علــى الفــور لالتحاد القــاري للعبة 

للتعليــق. ولــم يصــدر أي تعليــق فــوري مــن رومــا علــى 
الــذي  فرانشيســكو  دي  اوســيبيو  المــدرب  مســتقبل 
يتعــرض لضغــوط بالفعــل عقب الخســارة 3 - صفر في 

قمة العاصمة أمام التسيو يوم السبت الماضي.
ولــم يتحــدث دي فرانشيســكو لإلعــالم عقــب المبــاراة 

وذهب مباشرة إلى حافلة الفريق.

من مواجه بورتو وروما

غضـــــــب رومــــــــا
وكاالت

بــات النجم البرازيلي نيمار دا ســيلفا، مهاجم باريس 
ســان جيرمــان في خطــر، بعدمــا انفجــر بتصريحات 
غاضبــة تجــاه طاقــم تحكيــم تقنيــة الفيديــو لمباراة 
مانشســتر يونايتــد، التــي انتهــت بتأهــل الشــياطين 
الحمــر إلــى ربــع نهائــي دوري أبطــال أوروبــا بالفــوز 
بنتيجــة 3/1 علــى ملعــب “حديقــة األمــراء”. ونشــر 
نيمــار صورة عبر حســابه الرســمي على “إنســتجرام” 
لزميلــه برســنيل كيمبيمبــي وهــو يتصــدى لتســديدة 
ديوجــو دالــوت، وهــي اللقطــة التي احتســبها الحكم 

ركلة جزاء بعد اللجوء لتقنية الفيديو، ليســجل منها 
ماركوس راشــفورد هدف التأهل فــي الوقت القاتل. 
وكتــب النجــم البرازيلي علــى الصورة: “مــن العار أن 
نضــع 4 أشــخاص ال يفهمــون شــيئا فــي كــرة القــدم 
لمتابعــة اإلعــادة بالتصويــر البطــيء أمــام شاشــات 
الالعــب  يضــع  “أيــن  نيمــار:  وتســاءل  التليفزيــون”، 
يــده؟”. وغــاب نيمار عن اللقــاء، وتابعه من مدرجات 
المقصــورة الرئيســية، وذلــك فــي ظــل تعافيــه مــن 

إصابة في كاحل القدم اليمنى. 

نيمار في مأزق

قــال أولــي جونــار سولشــار مــدرب مانشســتر يونايتــد إن فريقه كان يؤمــن بفرصته في تحقيق نتيجة اســتثنائية ضد باريس ســان 
جيرمان لبلوغ دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

أولــد  باســتاد  صفــر   -  2 يونايتــد  وخســر 
ترافورد لكنه فاز 1-3 على بطل فرنسا في 
باريــس ليبلــغ دور الثمانيــة بفضــل قاعــدة 
سولشــار  وأبلــغ  األرض.  خــارج  األهــداف 
الصحفيين ”كنا نؤمن بهذا الشيء ووضعنا 
خطتنــا ولــم تكن تتعلــق باالســتحواذ على 
الكــرة“. وأضــاف ”الخطــة كانت أن نســجل 
أوال وأن نظل في المباراة قبل عشر دقائق 

من النهاية“.
ليونايتــد  التقــدم  لوكاكــو  روميلــو  ومنــح 
بعــد دقيقتيــن ورغــم إدراك باريــس ســان 

جيرمــان التعادل أعــاد المهاجــم البلجيكي 
التقــدم للفريــق الضيــف في الشــوط األول 
قبل أن يحسم ماركوس راشفورد االنتصار 
بركلــة جــزاء فــي الوقــت المحتســب بــدل 
الضائــع. وواصــل يونايتــد انتفاضتــه منــذ 
تولي سولشار المسؤولية بعد إقالة جوزيه 
مورينيو في ديســمبر لتزيد فرصة المدرب 
النرويجــي فــي تولــي زمــام األمــور بشــكل 

دائم.
وقال سولشار ”كان وقتا رائعا مع الالعبين 
والطاقــم الذي يعمل معي. سأســتمتع بهذه 

الوظيفة طالما بقيت فيها وسأبتسم.
”سأقوم بعملي بأفضل طريقة ممكنة“.

وغــاب عــن يونايتــد العديــد مــن الالعبيــن 
األساســيين بســبب اإلصابة واإليقاف ومن 
بينهــم الفرنســي بــول بوجبــا ليصبــح الفوز 
بمثابــة المفاجــأة. وتابــع سولشــار ”حقيقــة 
وجود إصابات وإيقاف ربما كان جيدا ألننا 

أشركنا العبين يتمتعون بالحيوية“.
أعصابــه  هــدوء  علــى  راشــفورد  وحافــظ 
تحــت ضغــط كبير لينفــذ بنجــاح أول ركلة 

جزاء له في مباراة رسمية مع يونايتد.

وكاالتوكاالت

قــال اإليطالي ماوريتســيو ســاري مدرب 
تشيلســي إنه ال يشعر بالقلق من تكهنات 
المنافــس  النــادي  فــي  مســتقبله  بشــأن 
بالــدوري االنجليــزي الممتــاز لكــرة القدم 

ويخطط بالفعل للموسم المقبل.
ويتعّرض ســاري النتقادات في تشيلسي 
للمركــز  الفريــق  ترتيــب  تراجــع  أن  بعــد 
الســادس وخــرج مــن كأس االتحــاد أمام 
مانشســتر يونايتد ثم خســر نهائي كأس 
ســيتي  مانشســتر  أمــام  األنديــة  رابطــة 
الشــهر الماضي. وقال ســاري للصحفيين 
قبــل مواجهــة دينامــو كييف”)التكهنــات( 
ليســت مشكلة كبيرة. المشكلة الحقيقية 
ــا  هــي النتائــج. مــا عــدا ذلــك ليــس مهمًّ

ا. حاليًّ
”الثقــة لــم تفارقنــي. لكنني أريــد أن أركز 
فقــط علــى األداء والنتائــج. أريــد الفــوز 
مــن أجل الفريق والنادي وليس من أجل 

مستقبلي. فليس هذا هو المهم“.
وأضاف ”كنا نتحدث عن برنامج اإلعداد 
الوصــول  نحــاول  كنــا  المقبــل.  للموســم 
الموســم  إعــداد  لفتــرة  تنظيــم  ألفضــل 
الــدوري  بلقــب  الفــوز  ويعنــي  المقبــل“. 
علــى  تشيلســي  يحصــل  أن  األوروبــي 
بطاقــة تأهــل تلقائيــة لــدور المجموعات 
المقبــل  الموســم  أوروبــا  أبطــال  بــدوري 
لكــن ســاري يأمــل فــي التأهــل مباشــرة 
عــن طريــق إنهــاء الموســم ضمــن المربع 
الذهبــي. وتتبقــى للفريــق اللندنــي الــذي 
عــن  مؤجلــة  مبــاراة  نقطــة   56 يملــك 
)الرابــع  يونايتــد  مانشســتر  منافســيه 
)الخامــس  58 نقطــة( وأرســنال  برصيــد 
برصيد 57 نقطة(. وقال ساري ”أعتقد أن 
بإمكان تشيلســي التأهــل لدوري األبطال 
عبــر بوابــة الــدوري الممتاز. ســنقاتل من 

أجل هذا الهدف.

كشــف تقريــر صحافــي، عــن موقف األلماني يورجن كلوب، مــدرب ليفربول اإلنجليزي، من تدريب ريال مدريد، في الموســم 
المقبــل. وذكــرت صحيفــة “ميــرور” البريطانيــة، أن مــدرب ليفربــول، ال يعتــزم بالمرة تدريــب ريال مدريد بداية من الموســم 

المقبل خلًفا لسانتياجو سوالري، الذي من المتوقع رحيله عن الفريق نهاية هذا الموسم الكروي.

وأوضحــت أن كلــوب يعتزم البقاء مع ليفربول فترة طويلة 
من أجل قيادته إلى تحقيق لقب الدوري اإلنجليزي الغائب 
عــن خزائــن الفريــق منــذ فتــرة تقتــرب مــن الـــ 3 عقــود، إذ 
تبــدو فرصــة “الريــدز” هــذا الموســم مواتيــة لتحقيــق لقــب 

“البريميرليج”.
وتابــع نفــس المصــدر أن خــروج ليفربــول خــاوي الوفــاض 
نهايــة هــذا الموســم، لــن يعجــل برحيــل كلــوب عــن الفريق، 
حيــث يعتــزم المــدرب األلماني إكمال مشــروعه الكروي في 
النــادي، الســيما وأن عقــده مــع “الريــدز” يمتــد حتــى صيــف 
2022. وكانــت تقاريــر صحفيــة قــد أشــارت مؤخــًرا إلــى أن 
ريــال مدريد ســيحاول التعاقد مــع يورجن كلوب، الذي يعد 
واحــًدا مــن أفضل المدربين في عالم الســاحرة المســتديرة، 
وأردفــت أن “الميرنجــي” يرى أن المدرب األلماني قادر على 

قيادة الفريق إلى منصات التتويج. يورجن كلوبماوريتسيو ساري

كلوب يرفض ريال مدريدساري يخطط للمستقبل

Û  نــادي يوفنتــوس االيطالــي بمظهــر ظهــر 
مخيــب للغايــة وتعــرض لخســارة مســتحقة أمام 
نــادي اتليتكــو مدريــد اإلســباني في ذهــاب الدور 
الثمن النهائي لدوري األبطال، ليضع البيانكونيري 
نفســه فــي موقــف معقــد للغاية، إذ أصبــح مطالبا 
بأن ينهي لقاء اإلياب بفارق ثالثة أهداف أو أكثر 
إذا مــا أراد التأهــل. وهــذا ما يصعب تحقيقه أمام فريق عنيد بحجــم الروخي بالنكوس المتّمرس 

دفاعيا.
Û  بكل تأكيد أن مدرب اليوفي ماسيمليانو اليغري هو من يتحمل المسؤولية الكاملة لهذه الخسارة؛

بســبب ســوء إدارتــه اللقاء طوال التســعين دقيقة، حيــث بالغ بالتحفظ الدفاعــي واحترم أتليتكو 
أكثر مما يستحق رغم أنه يمر بحالة من التذبذب في المستوى وبعيدا عن الفورمة المعهودة.

Û  فــي الحقيقــة أن مــن يمتلــك فــي قائمة العبيه أســماء بحجم رونالــدو وديباال وكوســتا وآخرين ال
يجــب عليــه أن يخشــى الخصــوم، بل إن الخصوم هي من يجب أن تخشــاه وتتوســل؛ لكي تخرج 
من مواجهته بأقل األضرار، بيد أنه من الواضح أن اليغري لم يتعلم من أخطائه السابقة بعد وربما 

يعتقد أنه مازال مدربا لكالياري!
Û  رئيــس نــادي يوفنتــوس اندريــا انيلي قام بعمل كبير منذ توليه المســؤولية إلى أن اوصل الســيدة

العجــوز إلــى هــرم القمة، وفــي الصيف الماضي تحديدا قام انيلي بأبــرز تعاقد ليوفنتوس في آخر 
عقدين من الزمن عندما فاجأ الجميع، وفاز بخدمات النجم البرتغالي كريســتيانو رونالدو، إذ كان 
الهــدف األســمى مــن هــذا التعاقد هو نقــل يوفنتوس مــن مرحلة الســيطرة المحلية إلى المنافســة 
القويــة علــى لقــب دوري األبطــال الغائب عن خزائــن الفريق منذ ربع قرن، وبالتالــي لن يقبل انيلي 
وال جماهير يوفنتوس العريضة أن يظهر الفريق بهذا المستوى المخيب، وأن يودع دوري االبطال 

مبكرا ومن بابها الضيق!
Û  الخالصــة أن مســتقبل اليغــري أصبــح علــى المحك، فأي نتيجــة أخرى غير تأهــل يوفنتوس للدور

القادم، يعني تأكيد خبر إقالته مع نهاية الموسم!
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إعداد: طارق البحار

تشــّكل األلياف عنصرًا أساســيًا من النظام الغذائي الصحي. حلَّل بحث جديد اآللية التي تســتطيع األلياف من خاللها تأخير االلتهاب في الدماغ المرتبط بالتقدم 
في السن. إذا لم تقنعك الدراسات كافة التي تحّض على اتباع نظام غذائي غني بالفاكهة، والخضراوات، والحبوب الكاملة بغية التمّتع بحياة صحية، على إضافة 

مزيد من البروكولي إلى طبقك، فربما ينجح هذا البحث األخير في ذلك.

يســهم تنــاول أطعمــة غنيــة باألليــاف، مثل 
والشــوفان،  والجوزيــات،  البروكولــي، 
الحبــوب  مــن  المعــد  والخبــز  والفاصوليــا، 
الدمــاغ  شــيخوخة  تأخيــر  فــي  الكاملــة، 
بتحفيز إنتاج حمض دهني قصير السلسلة 
لــه خصائــص مضــادة لاللتهــاب. كانت هذه 
إليهــا  لــت  توصَّ التــي  الرئيســة  الخالصــة 
 Frontiers دراسة جديدة ُنشرت في مجلة

.in Immunology
تولى رودني جونســون، بروفســور ورئيس 
قســم العلوم الحيوانية في جامعة إيلينوي 
المراســالت  جميــع  أوربانا-شــامبين،  فــي 
أشــرفت  فــي حيــن  الدراســة،  هــذه  بشــأن 
تقريرهــا.  إعــداد  علــى  مــات  م.  ســتيفاني 

كمــا توضــح مــات وزمالؤهــا فــي تقريــر 
تصبــح  أعــدوه،  الــذي  الدراســة 

الخاليــا الُدبيقيــة )نــوع بارز من 
الدمــاغ(  فــي  المناعيــة  الخاليــا 
النشــاط  فــرط  إلــى  ميــالً  أكثــر 
المزمــن  بااللتهــاب  واإلصابــة 
مــع التقــدم فــي الســن. وُيعتبــر 

أحــد  الُدبيقيــة  الخاليــا  التهــاب 
األســباب الرئيسة لتدهور الذاكرة 
والتأخر المعرفي في الشيخوخة. 

كشــفت أبحــاث ســابقة أن الشــكل 
وهــو  الزبــدي،  الحمــض  مــن  الدوائــي 

حمــض دهني قصير السلســلة ُينَتج في 
القولــون عندمــا تخّمــر البكتيريــا األلياف 

فــي األمعاء، قد يحّســن الذاكــرة ويحّد من 
االلتهــاب فــي حالــة الفئــران. لكــن اآلليــات 
المحــددة وراء ذلــك ظلــت غامضة إلى حد 
مــا. كذلــك لم ُتظهر األبحاث الســابقة ما إذا 
كانت زيادة االســتهالك الغذائي من األلياف 
كافيــة لتحقــق النتائــج ذاتهــا كمــا الــدواء. 
لذلــك أطعمــت مــات وزمالؤها فئرانًا شــابة 
غنــي  أحدهمــا  غذائييــن  نظاميــن  ومســنة 
باأللياف بخالف اآلخر الذي يفتقر إليها. ثم 
قــاس العلماء معدالت الحمــض الزبدي في 
دم هــذه الفئــران ومعدالتهــا من مــواد تعزز 

االلتهاب في أمعائها. 

الحّد من االلتهاب
هــذه  جونســون  البروفســور  يلخــص 
الغذائــي  النظــام  “رفــع  بقولــه:  االكتشــاف 
الزبــدي  الحمــض  معــدل  باألليــاف  الغنــي 
قصيــرة  الدهنيــة  األحمــاض  )مــن  وغيــره 
السلســلة( فــي دم الفئران المســنة والشــابة 
“لكــن  موضحــًا:  يتابــع  ســواء”.  حــد  علــى 
االلتهــاب  عانــت  وحدهــا  المســنة  الفئــران 
المعــوي مــع النظــام الغذائي قليــل األلياف. 
ومــن المثيــر لالهتمــام أن تختبــر الفئــران 

الشــابة برد الفعــل االلتهابي 
الغذائــي  النظــام  مــع  ذاتــه 
عينــه. ُيبــرز هذا بــكل وضوح 
مــدى هشاشــتنا مــع التقــدم فــي 
حــّد  ذلــك،  إلــى  باإلضافــة  الســن”. 
الغنــي  الغذائــي  النظــام  اســتهالك 
فــي  المعــوي  االلتهــاب  مــن  باألليــاف 
معهــا  درجــة صعــب  إلــى  المســنة  الفئــران 

التمييز بين هذه الفئران والفئران الشابة.
“تســتطيع  جونســون:  البروفســور  يؤكــد 
بالبيئــة  التالعــب  حقــًا  الغذائيــة  األليــاف 
عــن  مــاذا  ولكــن  األمعــاء”.  فــي  االلتهابيــة 
الدماغ؟ كشــف التحليل الجيني لمؤشــرات 
النظــام  أن  العلمــاء  أجــراه  الــذي  االلتهــاب 
الغذائــي الغنــي باألليــاف حــّد مــن االلتهاب 
فــي الخاليــا الُدبيقيــة في الدمــاغ. ويعتقد 
العلمــاء أن هــذا يحــدث بكبــح إنتــاج مــادة 
تعــزز االلتهاب ُتدعــى إنترلوكيــن1β-، علمًا 
بأن دراسات عدة ربطت هذه المادة بمرض 

الزهايمر.

تبّدل الميكروبات

يعّلــق جيــف وودز، باحــث شــارك في وضع 
تقريــر الدراســة وبروفســور فــي قســم علم 
جامعــة  فــي  المجتمــع  وصحــة  الحركــة 
هــذه  علــى  أوربانا-شــامبين،  فــي  إيلينــوي 

االكتشافات.
يذكــر: “نعلــم أن للغــذاء تأثيــرًا كبيــرًا فــي 
فــي األمعــاء  الميكروبــات وعملهــا  تركيبــة 
وأن األنظمــة الغذائية الغنية باأللياف تعود 
فــي  الجيــدة،  الميكروبــات  علــى  بالفائــدة 
حيــن أن لألنظمــة الغذائية الغنيــة بالدهون 
تركيبــة  فــي  ســلبيًا  تأثيــرًا  والبروتيــن 

الميكروبات وعملها”.
يضيــف البروفســور وودز موضحًا أن تبّدل 
ميكروبــات األمعاء يشــّكل “إحــدى الطرائق 
التي يؤثر بها النظام الغذائي في المرض”.

تحفــز إنتاج حمــض دهني لــه خصائص مضــادة لاللتهاب

تناول األلياف يؤخر شيخوخة دماغك

اضرار استخدام غالية المياه الكهربائية وطرق التخلص منها هو محور موضوعنا، وهو موضوع مهم كون غالية المياه الكهربائية 
باتت جزءا مهما من معظم بيوتنا وال غنى عنها لتسخين المياه بسرعة سواء لتحضير القهوة والشاي او العداد الطعام.

ويبــدو ان هــذا المنتــج المبهــر الــذي حــل مشــاكل الكثيريــن مــن النــاس 
بالنسبة لسرعة تسخين المياه، يحمل بعض االضرار الصحية التي اشار 

اليها الباحثون في عدد من الدراسات و االبحاث.
فمــا هــي هــذه االضرار وكيــف يمكن التخلــص من غاليــات المياه 

الكهربائية المستخدمة لوقت طويل؟
فــي احــد مقاالتهــا فــي العــام 2003، 

الجارديــان  صحيفــة  نشــرت 
بــه  قامــت  بحثــا  البريطانيــة 
المــاء  ماهيــة  حــول  الحكومــة 
الميــاه  غاليــة  فــي  المســتخدم 
الكهربائيــة وعما اذا كان جيدا او 

ضارا بالصحة.
وقــام البحــث بالتركيز علــى الضرر 

الرئيســي الناجم عن استخدام غالية 
الميــاه الكهربائيــة، اال وهو مــادة النيكل 

التــي يمكــن ان تــذوب مع المــاء اثناء عملية 
المغليــة  الميــاه  اســتخدام  اســتمرار  ومــع  الغلــي. 

بواسطة هذا الغاليات وذوبان النيكل في الماء، يمكن ان يصاب الجسم 
ب التسمم بعد فترة.

ويشــير البحــث الــى انــه فــي حــال غلــي المــاء المعدنيــة داخــل غاليــة 
كهربائيــة، فــان الخطــر يتضاعف كون المياه يتــم تنقيتها من العديد 
من المعادن ما يجعل السائل اكثر حمضية، وهو ما قد يؤدي 
لزيــادة تركيــزات عنصــر النيــكل فــي المــاء. مــن االضرار 
الكهربائيــة،  الميــاه  االخــرى الســتخدام غاليــة 
اصابة بشــرة من يشــربون الماء المغلي فيها ب 
الحساسية نتيجة رد الفعل لمادة النيكل الذائبة 
فــي هــذه الميــاه. ومعظــم هــؤالء االشــخاص هــم 
النســاء خاصــة عنــد ارتدائهــم لمجوهــرات مطليــة 

بالنيكل.
وبمــا ان المســتهلك العــادي قــد يجــد صعوبــة فــي 
تحديد ما اذا كانت قاعدة غالية المياه الكهربائية 
مــن النيــكل او الفــوالذ المقــاوم للصــدأ والمعروف 
بالســتانليس، فــان الخبــراء ينصحــون بتجنــب او 

تقليل استخدام هذا النوع من االدوات المنزلية.

مادة النيــكل يمكن أن تذوب مع الماء أثنــاء عملية الغلي

تجنب استخدام الغالية الكهربائية

الليمون هو بالفعل من الفاكهة االكثر فائدة وانتشارا واستخداما، كونه يدخل 
كمادة غذائية ووقائية وعالجية للعديد من االمراض والمشاكل الصحية.

العالي  لمحتواه  نظرا  ثمينا  كنزا  الليمون  يعد 
مـــن الــفــيــتــامــيــنــات ومــنــهــا فــيــتــامــيــن سي 

بــــــي1 وبــــــي 2 وبــــي6  ــنـــات  ــيـ ــامـ ــتـ ــيـ وفـ
الــمــعــادن كالحديد  ــى  وبـــي9 اضــافــة ال

ــنـــيـــســـيـــوم  والــــكــــالــــســــيــــوم والـــمـــغـ
والــزنــك  والمنغنيز  والــفــوســفــور 

والـــكـــربـــوهـــيـــدرات وااللـــيـــاف 
الــــــغــــــذائــــــيــــــة والــــــــدهــــــــون 
الهضم  سهلة  والــســكــريــات 
ننسى  وال  والـــبـــروتـــيـــنـــات، 
ــادات  ــضـ ــاء ومـ ــمـ بــالــطــبــع الـ

يساعد  ان  ويمكن  االكــســدة. 
ــاول الـــلـــيـــمـــون فــــي عـــالج  ــ ــن ــ ت

الــحــاالت  مــن  الــعــديــد  وتخفيف 
ــضــغــط، لكن  الــمــرضــيــة ومــنــهــا ال

الطبيب  بــاســتــشــارة  دومـــا  ينصح 
الــعــالج  لــهــذا  الــلــجــوء  قــبــل  المختص 

وغيرها من العالجات البديلة.

عدد السنوات وحساب العمر هاجس لدى الكثيرين ويخافون من الوصول إلى 
مرحلة الشــيخوخة، إال أن دراســة علمية أكدت أن العمر ال يحســب بالســنوات، 

إنما العمر يحسب بالحالة الصحية والفيسيولوجية.

كشــفت دراســة حديثــة أجراهــا علمــاء 
ال  العمــر  طــول  أن  مؤخــرًا  أميركيــون 
يعتمــد علــى عدد الســنين التي يعيشــها 
الفــرد، وإنمــا علــى العمــر الفســيولوجي 

الذي يشعر به اإلنسان فعليًا.
وأكــدت نتائــج الدراســة الجديــدة علــى 

أن أفضل مؤشــر لعمر اإلنسان هو العمر 
الفســيولوجي، وهو عبارة عن مجموعة 
مفاهيــم تأخــذ فــي االعتبــار مؤشــرات 
الصحة النفســية وموارد الجســم، وكلها 
مؤشــرات باإلمكان تحســينها من خالل 

النشاط البدني وممارسة الرياضة.

فوائــد الكــرز لعــالج النقــرس مــن الموضوعات المهمــة التي يجــب االضاءة 
عليهــا كــون النقــرس وهــو التهــاب يصيــب المفاصل، مــن االمراض 
الشــائعة التــي يمكــن عالجهــا والتخلــص منهــا باتبــاع نظــام 

حياتي صحي.

ارتـــفـــاع حمض  نتيجة  بــالــنــقــرس  االصـــابـــة  وتــحــدث 
الــدم  الـــدم بشكل غير طبيعي وفــقــر  فــي  الــيــوريــك 
الحاد وارتفاع نسبة كريات الدم البيضاء، ويمكن 
ان يتسبب باعراض عديدة منها احمرار وتورم 
وعــدم  فيه  حــادة  واالم  المفصل 
بشكل  الحركة  على  الــقــدرة 
يتم  مــا  ــادة  وعــ طبيعي. 
عالج النقرس من خالل 
الــتــي تخفض  ــة  ــ االدوي
ــمــــض  مـــــــســـــــتـــــــوى حــ
ــوريــــك واالدويــــــــة  ــيــ ــ ال
الــوقــائــيــة والــمــســكــنــات 
ــة عــالج االلــتــهــاب،  ــ وادوي
اال انــه بــاالمــكــان الــعــالج عن 

طريق بعض العالجات الطبيعية ومنها الكرز.

الليمون ضد الضغط

حساب العمر ليس بالسنوات

فوائد الكرز لعالج النقرس
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تشير دراسة هولندية إلى أن األشخاص الذين 
يأكلــون الكثيــر مــن البروتينــات الحيوانيــة قد 
يكونــون أكثــر عرضــة لتراكــم الدهــون بشــكل 
اإلصابــة  خطــر  ولزيــادة  أكبادهــم  فــي  كبيــر 
بأمــراض الكبــد ممــن يعتمــدون علــى الخضــر 

كمصدر رئيسي للبروتين.
ركز الباحثون على ما يعرف باسم مرض الكبد 
الدهنــي والــذي يرتبــط عــادة بالســمنة وبعــض 
العــادات الغذائيــة. وفي حين يوصــى األطباء 
بتغييــرات في النمط الغذائي لعالج هذا النوع 
مــن أمراض الكبد لم تثبت األبحاث حتى اآلن 
بشــكل واضــح مــا إذا كانــت هــذه التغييــرات 

يمكن أن تقي من اإلصابة به.
الباحثــون  الحاليــة، فحــص  الدراســة  وخــالل 
وفحــوص  غذائيــة  اســتبيانات  مــن  بيانــات 
لدهــون الكبــد من 3882 شــخصا تبلغ أعمارهم 
70 عامــا فــي المتوســط. وأظهــرت الفحــوص 
إصابــة 1337 مشــاركا أو 34 فــي المئــة بمرض 
الكبــد الدهنــي غيــر الكحولي بينهــم 132 فردا 
كانــوا يتمتعــون بــوزن صحــي و1205 يعانــون 

من زيادة الوزن. ووجد التحليل أن األشخاص 
الذيــن يعانون من زيادة الوزن ويتناولون أكبر 
قــدر من البروتيــن الحيواني كانوا أكثر عرضة 
بنســبة 54 فــي المئــة لإلصابــة بالكبــد الدهنــي 

مقارنة بمن تناولوا كميات أقل من اللحوم.
وقالــت كبيرة الباحثين في الدراســة الدكتورة 
ساروا درويش مراد “ال يأخذ هذا في الحسبان 
عوامــل الخطــر وراء اإلصابــة بالكبــد الدهنــي 

غيــر الكحولي مثل العوامل االجتماعية ونمط 
الحياة والعوامل المرتبطة بالتمثيل الغذائي”. 
وكتــب الباحثــون في دوريــة )الجهاز الهضمي( 
الكبــد  مــن  يعانــون  ال  الذيــن  المشــاركين  أن 
الدهني اســتهلكوا في المتوســط 2052 ســعرة 
حراريــة فــي اليــوم مقارنــة مــع 1996 ســعرة 
حراريــة فــي اليــوم في المتوســط لألشــخاص 

الذين يعانون من الكبد الدهني.

التغييرات في النمط الغذائي مهمة لزيادة العمر والوقاية

ما تأثير تناول اللحوم على صحتك؟

مخاطــر مروعــة كشــفت عنهــا دراســة ضخمــة أوردتهــا كبــرى وســائل اإلعــالم 
البريطانية، وتشير النتائج إلى أن الشيشة ال تقضي فقط على جهازك التنفسي 

بل تتسبب في إصابتك بداء السكري والسمنة بل أمراض أخرى جد خطيرة.

الدراســة التــي أعدهــا خبــراء مــن 
 Brighton and“ كليــة الطــب فــي
Sussex” ببريطانيا كشفت أن من 
يدخنون الشيشــة هم أكثر عرضة 
داء  مــن  الثانــي  بالنــوع  ليصابــوا 
الســكري، مقارنــة بغيــر المدخنين، 
مــن  واحــدة  أن جلســة  موضحــة 
استنشاق الشيشة أسوأ بكثير من 

تدخين علبة كاملة من السجائر.
 ،Gordon Ferns البروفيســور 
وهو أحد المشاركين في الدراسة، 
أكد أن جلســة واحــدة من تدخين 
علبــة  تدخيــن  تعــادل  الشيشــة 
كاملــة من الســجائر، كمــا أن حجم 
الســموم التــي تدخــل الصحــة قــد 

تكون بعدد أكبر.

الشيشة ال تقضي فقط على جهازك التنفسي
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ابتسم فالحظ قادم ال محالة اليوم.

مارس رياضة المشي خالل المساء.

اذهب للمسرح للترفيه عن النفس.

التباشير قادمة في الطريق.

ابتعد عن السرعة واالستهتار.

ال ينبغي ان تدخل في عراك.

االبتسامة هي عنوان السعادة.

مديرك في العمل راض عنك.

ألم األسنان يضايقك.. راجع الطبيب.

مكالمة مهمة تسمعها هذا االسبوع.

القراءة تفتح األفق والخيال.

األهل في حاجة إلى نزهة بحرية.
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  معاهدة روسكيلد: 

ملك الدنمارك 
والنرويج ُيجَبر 
على التخلي 

عن قرابة 
نصف أراضي 

بالده إلى السويد إلنقاذ 
البقية.

كشفت تقارير بالصحف 
اللبنانية أن النجمة 

سيرين عبد النور 
ستكون بطلة الفيلم 

الجديد للمغني والممثل 
زياد برجي في أول 

تعاون فني بينهما في 
مجال التمثيل.

tariq.albahar
@albiladpress.com

لوحات فلســفية بأفكار فنية وبأشــكال متنوعة من المدارس

إبداعات شبابية في معرض الفنون التشكيلية

فــي مواصلــة لدعــم المواهــب الفنيــة فــي البحرين، تحتضن هيئة الثقافة واالثار معرض الفنون التشــكيلية في نســخته 45، التي تجمع الفنانيــن والمهتمين في بيئة 
فنية تحت ســقف برعاية الشــيخ علي بن خليفة آل خليفة نيابة عن ســمو رئيس الوزراء، بخيمة ارينا في فندق الريتز كارتون من 20 فبراير الجاري الى 30 مارس 

2019.. مسافات البالد قامت بجولة في هذا المعرض مع ابرز ما جاء فيه وكان التالي:

“نظرة مركونة على الرف” 

يشــارك الفنان علي حســين بعمل تحت 
الــرف”  علــى  مركونــة  “نظــرة  عنــوان 
وفكــرة العمــل هــي تناولــي مــن خــالل 
عملــي الفنــي اثر العين كلغــة بديلة عن 
كل لغــات اللســان المختلفة، وربط هذه 
النظــرة بربطــة العنق وكأنها لســان اخر 
يتدلــى ليعطــي معنــى وقيمة لإلنســان، 
ربمــا النــي اشــعر بــان ربطــة العنــق قيد 
حــول الرقبــة وفــي نفس الوقت اشــعر 
بالســعادة وانا أتأمل ربطات العنق ذات 
األلوان الزاهية فلذلك تعمدت ان تكون 
الــوان القطــع الــوان ملفتــه وخصوصــًا 
ربطــات العنــق، وإلغــاء تفاصيــل الوجه 
مــا عــدا العيــن لتكن هي محــور ونقطة 
الرؤيــة للمتفــرج، فــال إراديــًا تقــع عيــن 
المشــاهد في العين الموجودة بالقطعة 
اســتخدمتها  التــي  التقنيــات  الفنيــة، 
فــي العمــل مختلفــة وأول مــرة اجــرب 
عــن  عبــارة  فالســطح  الخامــات،  هــذا 
لــوح أســمنتي ســماكة 1 ســم والتلويــن 
باســتخدام الشاشة الحريرية، وأما عن 
ردود الفعل فقد القى العمل استحسان 
الكثيــر مــن زوار المعــرض، وخصوصــًا 
طريقة العــرض التي تبدوا غير مألوفة 

لدينا في المعارض.

“ُمعلقون وعالقون”

تحــت  بعمــل  تشــارك  الســباع  زينــب 
وفكــرة   “ وعالقــون  “ُمعلقــون  عنــوان 
العمــل هــي معلقــون نحن علــى حافاِت 
األشــياء، بال سقوط وال تحليق عالِقون 
بيــن  عالِقــون  والحيــاة،  المــوت  بيــن 
الشيء والالشيء، بين األمس واليوم، 
األمــل والخيبــة، الصبــح والليــل، الحق 
بيــن  والســراب،  الحقيقــة  والباطــل، 

الحب والخيانة.
راودني يوًما تســاؤل حول هذا الشــأن، 
بأننــا حيــن نعلــق مالبســنا نعلق أنُفســنا 

لنــا شــكاًل  يــوم نختــار  فــي كل  أصــاًل، 
اليــوم  عــن  ظاهرًيــا جديــًدا ومختلــف 
الــذي قبلــه، وشــكلنا الباطنــي ال يتغيــر، 
الســهولة،  بهــذه  تغييــره  تمنينــا  وكــم 
فوجــدت نفســي معلًقــا وعالًقــا فــي آن 
واحــد داخل هــذه الخزانة وهي الحياة 

التي تحوي شتى الوجوه والنوايا.

“سوق سوداء” 
احمــد  للفنــان  عمــل  ســوداء”  “ســوق 
االســد حيــث قــال: بدايتــي كانــت مــع 
علــى  يقــوم  الــذي  الكاريكاتيــر،  فــن 
االلــوان  عالــم  دخلــت  ثــم  االنتقــاد، 
والخامــات المختلفــة، واضافــة عناصر 
خارجيــة علــى اللوحــة، إليصال رســالة 
الفنــي،  العمــل  فحــوى  لتوضيــح  أو 

حيــث اننــي فــي اغلــب أعمالــي اعتمــد 
كثيــرًا علــى إبــراز العنصــر، ولكــن اليوم 
منحنــى  نحــو  دفعنــي  للتجربــة  حبــي 
آخــر خــارج إطــار اللوحــة، بعيــدًا عــن 
األلوان والفرشــاة. هــي تجربتي االولى 
فــي مجال الفــن التركيبــي. تقوم فكرة 
العمــل علــى اســاس التســويق الســيء 
الــذي قــد يكــون لســلعٍة أو أي شــيء، 
حيث ان عربة التسوق تمثل التسويق، 
وكيــس النفايــات الذهبي يمثل الســلعة 
التــي يتــم تقديمها للمجتمع المســتهلك 
الــذي ينخــدع بهــا فيمــا بعد. حيــث انه 

“ليس كل ما يلمع ذهبًا”.

آيات

الفنانــة طيبــة فــرج اوضحــت ان فكرة 

العمــل هــي التعايــش والســالم، يعتبــر 
الســالم مــن أهم شــروط التعايــش بين 
البشــر فهو نقيــض العنــف والكراهية... 
وهــذا لــن يتحقــق إال إذا ســادت ثقافــة 
الحوار وروح التعايش الســلمي وقبول 
اســتخدمت  اآلخريــن  وأفــكار  أراء 
ايتيــن من القران الكريــم “خلقناكم من 
نفس واحدة” “وجلناكم شــعوبا وقبائل 
لتعارفــوا”، لذلــك صنعــت العشــرات من 
النــاس مــن الطيــن اصطفــوا معــًا علــى 
قطعــة مــن الخشــب، تترابــط ظاللهــم 
واحدة.”نفــس  كوحــدة  إليهــا  وينظــر 
واجهتيــن  ذو  صممتهــم  لقــد  واحــدة” 
البعــض  بعضهــم  يواجهــون  وهــم 
“لتعارفــوا” والقى العمل تفاعل ايجابي 

كبير من الجمهور.

لوحة الفنان علي حسين

لوحة الفنان أحمد األسد

لوحة الفنانة زينب السباع

لوحة الفنانة طيبة فرج
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غرة رجب 1440

1722
 هزيمة الدولة الصفوية اإليرانية من ِقَبل جيش أفغانستان في معركة “جيالن آباد”.

 1775
كاتب مجهول، يعتقد البعض أنه توماس بين، ينشر عنوان ”الرق اإلفريقي في أميركا”.

 1844
الملك أوسكار أنا يعتلي عرش السويد والنرويج.

1126
  إعالن ألفونسو السابع ملكًا على منطقة قشتالة وليون.

2014
  اختفاء طائرة ماليزية من طراز بوينغ 777

22

بعد يوميــن من تداول مقطع فيديو يظهر الفنان عبدالله 
الســدحان على الســرير األبيــض فيما يقــوم الطبيب 
بمتابعــة آثــار عملية جراحيــة، عاد الفنان الســعودي 

المحبوب للتغريد مجدًدا ليطمئن محبيه.
وبكلمــات ممزوجة بالمرح قال الســدحان: شــكراً لكل 

من ســأل شكراً لكل من اطمأن برسالة أو اتصال وكذلك 
شــكراً لــكل من قال: )ما أحــد درى عنك( ألنــه درى عني من 

خالل دخوله لحسابي.

بدأت الفنانة سارة رشاد في تصوير دورها بمسلسل »أجندة«، 
للفنانة هيا عبدالســالم. وفي هذا الشــأن، أعربت سارة عن 
حماســها وقلقها من الدور، كاشفة عن أن مخرجة وبطلة 
العمــل هيا عبدالســالم أخبرتها أن دورها يســير في خط 
متــواٍز مع شــخصية البطلة، وأن مشــاهدها رغــم قلتها، 

لكنهــا تحمــل أهمية كبيــرة على مســتوى الخــط الدرامي 
لمســار أحداث المسلسل. وأعربت سارة عن امتنانها لهيا، التي 

عملت على استيعاب وامتصاص قلقها وتوترها.

وصل الفنان أحمد العونان إلى السعودية، لمشاركة الفنان خالد 
العجيرب والفنانة أميرة محمد بطولة المسرحية الكوميدية 
»تســجيل دخــول«، كتابــة وإخــراج مؤسســة المدهــش، 
ويشارك في بطولتها الفنانون وحيد العبدالله وعبدالمجيد 
الرهيدي وسمر المير وسامر الخال ولمياء عبدالعزيز وراشد 

المدهش. مــن جهة أخــرى، ينتظر العونان عرض مشــروعه 
السينمائي الجديد »اطلع من مزاجي«، الذي يتقاسم بطولته مع 

رفيق دربه الفنان خالد العجيرب، حيث شكال ثنائيا ناجحا على مدار سنوات.

تسجيل دخولمسلسل أجندةالسرير األبيض

علي حسين

انفعلــت الفنانــة ريــم أرحمــة، مــن تعليــق إحــدى متابعاتهــا، التــي انتقــدت دورهــا في 
مسلســل “غصــون فــي الوحــل”، الــذي يعرض حاليــا عبر إحــدى المحطــات الخليجية. 
وقالــت المتابعــة فــي تعليقهــا: “صراحة النــاس تكبر أدوارهــم وأنتي ترجعيــن لوراء، 
يعنــي أنتــي الوحيــدة الكومبارس بغصون في الوحل حتى فوز الشــطي صارت بطلة 
قدامــك، إذا بتظلــي كــده كومبــارس حــرام، ال تتعبــي نفســك اقعــدي في بيتــك، تقبل 
وجهــة نظــري”. وهنــا تدخلــت “ريــم” علــى الفــور وردت: “شــو الهــدف مــن التجريــح 
والمضحــك تقبلــي وجهــة نظــري، هــذه وقاحــة قول ونظر ومــرض عموما أنــا اخترت 
دوري للتضامن مع مرض الداون، دور إنساني يمس كل أم تعاني مع أبنائها من ذوي 
احتياجات الخاصة لو حلقة أو مشهد واحد بقبل فيه ألنه مسني من الداخل وشكرا 

للجميع”.

ريم أرحمة: وقاحة ومرض



ــة مــرضــهــا ــق ــي ــق ــف ح ــش ــك ــام عـــلـــي ت ــ ــه ــ إل

أعلنت إدارة مهرجان “Wireless Festival” لعام 2019 أهم النجوم  «
الذين سيشاركون في الفعاليات التي ستبدأ 5 يوليو بلندن. وتضم 

القائمة األولية للنجوم المشاركين في المهرجان نجمة الراب الشهيرة 
كاردي بي، التي استطاعت أن تمتلك شعبية جارفة بشتى أنحاء العالم 

خالل فترة قصيرة، حيث تحيي كاردي حفال كبيرا مساء يوم االفتتاح.

كشــفت الفنانــة إلهــام علــي لجمهورهــا عــن مرضهــا، حيث أشــارت إلى أنهــا مصابة بجرثومة فــي الظهر، 
وتعاني من آالم حادة في الفقرات السفلية من ظهرها منذ سنوات.

 ونشــرت “إلهــام” عبــر حســابها الشــخصي على تطبيق “ســناب شــات”، مقطــع فيديــو، أعلنت خالله 
عــن تعرضهــا لوعكــة صحيــة مفاجئة، بســبب هذه الجرثومة، التي كانت ســبب غيابهــا عن تصوير 

مسلســلها الجديــد “اســتوديو المشــاهير”، موجهــة الشــكر للفنــان فايــز المالكــي والمنتــج حســن 
عسيري والفنان شعيفان محمد على وقفتهم معها بهذه الظروف.

وأضافت “ال شــيء فــي هذه الدنيا 
أو  ماديــا  عجــزا  ســواء  توقفــك، 
صحيــا، مــا الزم نيــأس أنــا إنســانة 
كتيــر  صعبــة  ظــروف  مــن  أعانــي 
مــن الناحيــة الصحيــة حاليــا، ومــع 
اللــي احبهــا  أمــارس مهنتــي  ذلــك 
وطاقــة  شــغف  بــكل  واحترمهــا 
ومبتســمة  ومتفائلــة  وجمــال 

وراضية وأقول حمدهللا”.
بجرثومــة  مصابــة  “أنــا  وتابعــت 
مشــكلة  لــي  مســببة  الظهــر،  فــي 
فــي الفقــرات الســفلية، بحكــم أنــا 
فــي  اآلالم  مــن  زمــان  مــن  أعانــي 
مهملــة  مــو  أنــا  وأبشــركم  الظهــر، 
الموضــوع وعنــدي اليوم موعد مع 
طبيب الجراحة انشــالله الموضوع 

بسيط”.
 مضيفــة “فــي الســابق كنــت دائمــا 
علــى  ينعــرض  كلشــي  مــو  أقــول 
مثــا  حقيقــة،  ميديــا  السوشــيال 
ممكــن أعانــي مــن مشــكلة صحيــة 
واســكر  ســناب  وأصــور  وأقــوم 
مــا  مــع ذلــك  لكــن  تلفــون وأبكــي، 
بحــب أن أظهــر هــذا الجانب ألنكم 
مو مضطرين تشوفون الناس اللي 

فيها مكفيها”.
اللي  الشيء  هو  “مــا  واستطردت 
مــمــكــن يــوقــف حــيــاتــك عــشــان ما 
تــعــمــل الـــشـــيء الــــذي تــؤمــن فيه 
ــلــي ما  وتــحــبــه، مـــا هـــو الـــشـــيء ال
لمجتمعك  وتقدم  تتفائل  يخليك 
يمنع  ممكن  والشــــيء   ، ولنفسك 

االنـــســـان يــوقــفــنــا عن 
ــا  ــنـ ــامـ مــــمــــارســــة أحـ

وأي  ــا  ــ ــن ــ ــات ــ ــي ــ ــن وأمــ
ــيء جــمــيــل،  ــ شــ

ــي  ــ بـــــــــــــس هـ
ــة  ــاجــ ــ ــت ــحــ مــ
إرادة  شــويــة 
وتــــــــــفــــــــــاؤل 

وابتسامة”.
أن  الـــــــــى  ــار  ــ ــشــ ــ ــ ي

ــانـــة إلــــهــــام عــلــي  ــنـ ــفـ الـ
تــتــواجــد حــالــيــا فــي مصر، 
ــر الـــمـــســـلـــســـل  ــ ــويـ ــ ــصـ ــ ــتـ ــ لـ
ــو  ــ ــودي ــ ــت ــدي “اســ ــيــ ــومــ ــكــ ــ ال
عاء  تأليف  من  المشاهير”، 
حمزة، وإخراج علي إدريس.
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تنّظــم هيئــة البحريــن للثقافــة واآلثــار بالتعــاون مــع المجلــس الثقافــي البريطانــي فــي 
البحريــن سلســلة مــن الفعاليــات العامة مع الفنانة شــونا إيلينجوورث خــالل الفترة من 
12 حتى 23 مارس 2019. حيث تســتضيفها هيئة الثقافة في إقامٍة فنية ضمن برنامج 
منظمة الفنون في لندن لتطوير أعمالها ومشاريعها الفنية، التي من المزمع عرضها في 

متحف البحرين الوطني خالل شهر مارس 2020.

وتنطلــق أولــى الفعاليات في تمام الســاعة 
6 مــن مســاء الثاثــاء الموافــق 12 مــارس 
“استكشــاف  بعنــوان  نــدوٍة  عبــر  الجــاري 
الذاكــرة الفرديــة والثقافيــة”، تقــدم الفنانة 
فيها تصورها الشــخصي حول مفهوم “فقد 
الذاكرة”، وتسرد من خالها تفاصيل تطوير 
أعمالهــا الفنية عبــر تعاونها مع الخبراء في 
مجاالت مختلفة كالعلوم، الذاكرة البشرية، 

الجغرافيا الثقافية، اآلثار، والتاريخ
وفــي ثانــي فعاليــات السلســلة، وتحديــًدا 
يــوم الجمعــة الموافــق 22 مــارس الجــاري 
الســاعة 3 والنصــف عصــًرا، بمتحــف موقع 
قلعــة البحريــن، تتنــاول الفنانة في جلســٍة 
نقــاٍش عامة موضوع الســماء مــن وجهات 
نظٍر متنوعة بصحبة مجموعة من العلماء، 
والمتخصصيــن وعلماء اآلثــار والمؤرخين 
إيلينجــوورث  ســتقدم  كمــا  والفنانيــن. 
األطفــال  فئــة  يســتهدف  عملًيــا  برنامًجــا 

تقــدم  حيــث  الســماء”،  “تخّيــل  بعنــوان 
فيهــا  تستكشــف  العمــل  ورش  مــن  عــدًدا 
أفــكار األطفــال مــن خــال الرســم، الكتابة، 
األفام، والجلسات النقاشية. لتتعرف على 
منظورهم الخاص حول السماء في الوقت 
الحاضــر وكيــف يتخيــل األطفــال أن تبــدو 

لهم السماء في المستقبل. 

“الثقافة” تقدم فعاليات فنية استثنائية

والكتــاب  األدبــاء  أســرة  احتفــاالت  تتواصــل 
بمناســبة اليوبيــل الذهبــي لألســرة، فبعــد أمســية 
الرعيــل االول والتــي شــارك فيهــا كل مــن الشــاعر 
علــي عبــدهللا خليفــة والشــاعرة حمــدة خميــس، 
والشــاعر علــوي الهاشــمي، ســيكون محبي الشــعر 
ثانــي أمســية  “ شــعراء  مــع فعاليــة  علــى موعــد 
لألســرة مارس 1970 “ والتي شــارك فيها الشــاعر 
يوســف حســن والشــاعر علي الشــرقاوي والشاعر 
ابراهيــم بوهنــدي، وقراءة األشــعار األديب راشــد 
نجم والشــاعرة هنادي الجودر وســيدير األمســية 
الدكتــور عبــد القــادر المرزوقي، وســتقام الفعالية 
فــي تمــام الســاعة الثامنــة مــن مســاء يــوم األحد 

القادم الموافق 10 مارس بمقر األسرة بالزنج.

شـعـراء ثـانـي 
أمسيـة لـألسرة

تعيش الفنانة القديرة هيفاء عادل حالة من النشاط الفني بين الدراما والمسرح، إذ انتهت من »سبع أبواب« وتصور حاليا »الديرفة«. 
يزخــر جــدول الفنانــة القديــرة هيفــاء عــادل بالعديــد مــن األنشــطة الدرامية المميــزة، حيث يوثــق العام الحالــي عودة قويــة للنجمة 
المخضرمــة إلــى الشاشــة الصغيــرة، وبــدأت هيفــاء أخيــرا تصوير دورهــا في الدرامــا الرمضانيــة »الديرفة«، إنتاج عبدهللا بوشــهري، 

وتأليف علياء الكاظمي.

مــن  نخبــة  العمــل  بطولــة  فــي  ويشــارك 
النجوم، على رأسهم الفنان محمد المنصور 
وبثينة الرئيســي وحســين المهــدي، إضافة 
إلــى العديــد مــن األســماء األخــرى المتوقع 
مشــاركتها، و»الديرفــة« عمــل تراثــي تــدور 
أحداثـــــــه فــي قالــب اجتماعــي ال يخلو من 
يحاكــي  والتشــويق،  الدراميــة  المفارقــة 
العديــد من القضايــا االجتماعية، مع وجود 

عناصر فنية رفيعة المستوى.
القديــرة  الفنانــة  قالــت  أخــرى،  جهــة  مــن 
»صورت قبل فترة دوري في مسلســل سبع 
أبواب، حيث شاركت في سهرة من جزأين 
بعنــوان مضاوي أكلها الذيــب«، مضيفة انها 
الســياق  ضمــن  »خزنــة«  شــخصية  تجســد 
الدرامي لألحداث، وآثرت عدم الكشف عن 

أبعــاد الشــخصية التــي تجســدها لمفاجــأة 
الجمهــور، والعمــل مــن تأليف عبدالمحســن 

الروضان، وإخراج سلطان خسروه، ويشهد 
مشاركة نخبة من الفنانين.

الشاعر يوسف حسن

ــة لــلــنــجــمــة الــمــخــضــرمــة إلـــى الــشــاشــة ــوي عــــودة ق
هيفاء عادل تعود من “سبع أبواب”

تشــارك مملكــة البحريــن عــن طريــق رواد أعمالهــا وحرفيهــا وتراثهــا العتيــق فــي فعاليــات موســم الشــرقية بالســعودية تحت شــعار 
)الشرقية ثقافة وطاقة(، كأكبر تظاهرة ثقافية وسياحية نوعية تحتضنها المنطقة، اعتبارًا من 14 مارس وحتى 30 مارس 2019م. 

ويعتبــر موســم الشــرقية أول موســم مــن 
مواســم الســعودية والتي تم اإلعــان عنها 
ضمــن )برنامــج جــودة الحيــاة 2020( الذي 
اعتمــده ولي العهد الســعودي األمير محمد 
بــن ســلمان بــن عبدالعزيــز الــذي يعــد أحــد 
أهــم برامــج رؤيــة المملكــة 2030، الهادفــة 
إلــى تطويــر قطــاع الســياحة والترفيــه في 
المملكــة، لدفــع مســيرة االقتصــاد الوطني، 
وتنويــع مصــادر الدخــل، وخلــق المزيد من 
الوطــن  وبنــات  ألبنــاء  الوظيفيــة  الفــرص 
لدعــم مســيرة التنميــة الشــاملة. وســيكون 
مــن أبــرز البرامــج بمدينــة الدمــام مهرجان 
الســاحل الشــرقي الــذي سيشــارك بــه أمهــر 

حيــث  البحريــن،  مملكــة  مــن  الحرفييــن 
الحــرف  لمزاولــة  أركان  لهــم  خصصــت 
والقراقيــر  الســال  كصناعــة  اليدويــة 
والحبال والفخار والزيوت وغيرها، إضافة 
البحريــة  العــروض  فــي  مشــاركتهم  إلــى 
طــوال أيام المهرجان، إلبراز تقاليد وثقافة 
مملكــة البحريــن العريقة، إلى جانب تقديم 
التقليديــة  والمنتجــات  الشــعبية،  األكات 

والمعاصرة.
كمــا ســيتواجد رواد األعمــال البحرينييــن 
الــذي  باألحســاء  االســتثمار  منتــدى  فــي 
سيسهم في تدفق المشاريع واالستثمارات 
مــوارد  لتنويــع  األفــكار  طــرح  عــن طريــق 

واالبتــكار  اإلبــداع  وتحفيــز  االقتصــاد، 
وإيجاد وظائف مســتدامة تسهم في تطور 

البلدين وتحقق األهداف اإلستراتيجية.
ويكتســب موســم الشــرقية أهميــة خاصة، 
اقتصاديــة  منافــع  توفيــر  فــي  لــدوره 
واجتماعيــة قّيمــة للمجتمــع، باعتبــاره أحد 
فــي  المهمــة  الترفيهيــة  الوجهــات  أفضــل 
متنوعــة  خيــارات  تقــدم  التــي  المملكــة، 
واألصدقــاء  والعائــات  األفــراد  تجــذب 
لاســتمتاع بقضــاء أجمــل األوقــات. حيث 
83 فعاليــة  الموســم أكثــر مــن  يقــدم هــذا 
ورياضيــة  وســياحية  وترفيهيــه  ثقافيــة 
متمّيــزة تغطــي مختلف محافظــات ومدن 

المنطقة الشــرقية مقدمة من الهيئة العامة 
للترفيــه، والهيئة العامة للســياحة والتراث 
الوطنــي، والهيئــة العامــة للثقافــة، والهيئــة 
العامــة للرياضــة، والهيئــة الملكيــة للجبيــل 

وينبــع، وأرامكــو الســعودية ممثلــة بمركــز 
الملــك عبدالعزيــز الثقافي العالمــي )إثراء(. 
وأوضــح أمين المنطقة الشــرقية المهندس 
فهد الجبير أن موسم الشرقية سيوفر بيئة 

ترفيهيــة هادفة تســتحضر عراقــة الماضي 
واستشــراف المســتقبل، وإبــراز المقومــات 
التراثيــة  والمعالــم  المتمّيــزة،  الســياحية 
العريقة، والصورة الجمالية الرائعة للمنطقة 
الشرقية، إلضفاء المزيد من أجواء الترفيه 
وزوار  والمقيميــن  للمواطنيــن  والســياحة 
وخارجهــا.  المملكــة  داخــل  مــن  المنطقــة 
يذكر أن المنطقة الشرقية تعد أكبر مناطق 
المملكة من حيث المساحة، وتمثل 27,6% 
من المساحة اإلجمالية للمملكة؛ ويبلغ عدد 
سكانها نحو 5 مليون نسمة من بينهم نحو 
1,2 مليــون مقيمــًا من مختلف الجنســيات، 
ومجاورة جغرافيًا لمملكة البحرين وتتمّيز 
المنطقة الشــرقية بشواطئ خابة، وأطول 
واجهــة بحرية جميلة على الخليج العربي، 
ومنتجعات هادئة، ومدن ترفيهية ممتعة.

كوادر البحرين تشارك بأكبر تظاهرة ثقافية وسياحية تحتضنها المنطقة
تـــــــحـــــــت شـــــــــعـــــــــار “الــــــــشــــــــرقــــــــيــــــــة ثـــــــقـــــــافـــــــة وطـــــــــاقـــــــــة”
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ألول مرة.. مهمة فضائية للنساء فقط
تعد وكالة الفضاء األميركية ناســا في التاســع والعشــرين من مارس الجاري أول مهمة فضائية من نوعها في التاريخ. أما 
طبيعــة المهمــة الفضائيــة التاريخيــة التــي تأتــي بعــد 35 عاما على مشــاركة المرأة في المهمــات الفضائية، فهي الســير في 

الفضاء، ولكن ستكون المهمة مقتصرة على رائدات فضاء إناث فقط، وفقا لصحيفة “غارديان” البريطانية.

وقالــت وكالــة الفضــاء األميركيــة إن رائدتــي الفضــاء كريســتينا 
كــوخ وآن مكاليــن ســتقومان بالمشــي خــارج المحطــة الفضائية 
الدوليــة يــوم 29 مــارس، فــي مهمــة الســتبدال بطاريــات كان قد 
تــم تركيبها فــي الصيف الماضي. وأضافت الوكالــة أن الرائدتين 
ســيحظين بالدعم “األرضي” من مديرة الرحالت الفضائية ماري 
لورانس وكريستين فاشيول من وكالة الفضاء الكندية في مركز 
جونســون الفضائي في تكســاس. وغردت فاشيول على حسابها 

في تويتر قائلة “ال أستطيع احتواء اإلثارة التي أشعر بها”.
وكانــت رائــدة الفضــاء الســوفيتية ســفيتالنا سافيتســكايا أول 
امرأة تســير في الفضاء وذلك في 25 يوليو 1984، في حين أن 
أول رائدة فضاء في التاريخ هي السوفيتية فالنتينا تريشكوفا، 
التي توجهت إلى الفضاء في 13 يونيو 1963، كما أنها الوحيدة 

أيضا التي سافرت إلى الفضاء لوحدها ومن دون طاقم.
ومــن بيــن رواد الفضــاء الذيــن توافــدوا علــى المحطــة الفضائية 
الدوليــة، الذيــن زاد عددهــم علــى 500 رائــد فضــاء، تبلــغ نســبة 
اإلناث منهم 11 في المئة فقط، وكل مهام السير في الفضاء إما 
لــرواد ذكــور أو لذكــور وإنــاث معا. غيــر أن هذه المهمة ســتقتصر 

على رائدات الفضاء اإلناث فقط، بحسب ناسا.

حاولــت عــروس أن تمــازح عريســها 
الرجــل  لكــن  زفافهمــا،  يــوم  فــي 
رد  وجــاء  تصرفهــا  يتحمــل  لــم 
لهــا  بشــدة،  وصادمــا  فوريــا،  فعلــه 
وللحاضريــن بالحفــل، وفــق ما أظهر 

شريط فيديو.
وبــدأ الفيديــو بلحظــة رفــع الطرحــة 
عــن وجــه العــروس التــي وقفت في 
هــدوء وخجل بجوار عريســها، الذي 
أطعمهــا قطعــة مــن الحلويــات فــي 

فمها. 

وعندما جاء دور العروس لـ  «
“ترد الجميل”، حاولت مداعبة 

العريس بطريقتها الخاصة، 
لكنها لم تحسب جيدا حساب 

ما فعلته، فعندما قرب العريس 
فمه من قطعة الحلوى أبعدتها 

في مداعبة عنه، لكن العريس 
انفجر غضبا وصفع زوجته 

بشدة أمام الجميع، لدرجة أنها 
سقطت بقوة على مقعد خلفها.

داعبت زوجها 
بحفل الزفاف 

فعاقبها بقسوة
كشــفت دراســة حديثة عن أن فطرا مرتبطا بقشــرة الرأس، يمكنه أن يلعب دورا 

كبيرا في اإلصابة بمرض “كرون” المعوي المزمن.

ترتبــط  الباحثــون،  كشــفه  لمــا  ووفقــا 
فــي  الموجــودة  المالســيزية  الفطريــات 
البشــرة الدهنيــة وفــروة الــرأس، والتــي 
توجد عادة في بصيالت الشعر البشري، 

وموجودة أيضا في األمعاء الغليظة.
وال تعــد هــذه الفطريــات ضــارة بالنســبة 
لبعــض  ضــارة  تكــون  لكنهــا  لكثيريــن، 

جينيــة  تركيبــة  أصحــاب  األشــخاص 
االضطرابــات  ســوء  مــن  تزيــد  معينــة، 
المعويــة. وقــال المشــارك فــي الدراســة 
ديفيــد أندرهيــل إن الباحثين وجدوا أن 
هــذه الفطريــات كانت أكثر شــيوعا على 
ســطح األنســجة المعويــة لــدى مرضــى 

“كرون”، أكثر من األفراد األصحاء.

اســتيقظت مدينة إســطنبول التركية، صباح أمس الخميس، على مجزرة مروعة 
راح ضحيتها 5 أشخاص، بينهم اثنان من أبناء القاتل.

وفــي التفاصيــل، قــام التركــي شناســي 
قــوركان بقتل 5 أشــخاص في 3 مناطق 
مختلفة من إسطنبول، ومن بين القتلى، 
نجــاله، يبلغ أحدهمــا 16 عاما، فيما يبلغ 
اآلخر 21 عاما. ولم تعرف دوافع جرائم 

القتل المتتالية التي ارتكبها قوركان.
وكانت الســلطات فــي تركيا أفرجت عن 

قــوركان العــام الماضــي، بعــد أن أمضــى 
16 ســنة في السجن، إثر إدانته بجريمة 
قتــل شــقيقه. ويطالب كثير مــن األتراك 
بإعــادة العمل بعقوبة اإلعــدام، معتبرين 
أن العقوبــة المخففة على القاتل، وإلغاء 
جرائــم  بتكــرار  ســمح  اإلعــدام،  عقوبــة 

القتل الجماعية.

قشرة الرأس ترتبط بمرض خطير

إسطنبول تستيقظ على مجزرة “عائلية”

عشية بدء “يوم الصمت”، أقامت جزيرة بالي طقوسها السنوية بمهرجان المواكب 
الملونة، واستعرضت دمى “أوغو أوغو” في الشوارع قبل أن تحرق، لتمثيل 

التجديد والتنقية. وعّم الهدوء أمس الجزيرة اإلندونيسية، حيث أوقفت الرحالت 
الجوية واإلنترنت وأغلقت مناطق الجذب السياحي إلتاحة وقت للتأمل والتفكير.

وقــع الرئيــس األميركــي دونالــد ترامب في زلة لســان أثارت موجة ســخرية، 
بعدما أخطأ في اسم المدير التنفيذي لشركة “أبل” تيم كوك.

وحســب موقــع “فوكــس نيــوز”، فإن ترامــب نادى تيم كــوك بـ “تيــم أبل”، في 
إشــارة إلــى اســم الشــركة التــي يديرها، وذلــك خــالل اجتماع جمــع الرجلين 
فــي البيــت األبيــض. وكان كــوك يجلــس إلــى جنــب ترامــب، خــالل اجتمــاع 
للمجلــس االستشــاري لسياســة القــوى العاملــة األميركيــة؛ لمناقشــة أهميــة 
ودور التكنولوجيــا فــي التعليــم. وأشــاد الرئيس األميركي بالمديــر التنفيذي 
فعــال تضخــون  “أنتــم  قائــال:  المتحــدة،  الواليــات  فــي  الكبيــر”  “الســتثماره 

استثمارا كبيرا في بالدنا. نقدر كثيرا ذلك تيم أبل”.
لكن زلة لسان ترامب أثارت العديد من ردود الفعل في المواقع االجتماعية، 
حيــث أجمــع المعلقــون علــى أن ترامب يعاني دائما المشــكالت مع األســماء، 

حيث وقع خالل أكثر من مرة في الخطأ ذاته مع أشخاص مختلفين.
وقــال أحــد المعلقيــن: “مــا رأيــك فــي تيــم أبلــز؟”، فــي إشــارة إلى جمــع كلمة 

تفاحة.

سبق لترامب أن دعا المديرة التنفيذية لشركة “لوكهيد مارتن”، بـ  «
“ماريلين لوكهيد”، العام الماضي، بدال من اسمها ماريلين هيوسن.

زلة لسان ترامب تفجر موجة سخرية

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

على الرغم من إنجاز 213 عملية سير في الفضاء  «
قام بها رواد الفضاء في محطة الفضاء الدولية 

منذ العام 1998، لغايات الصيانة واإلصالح 
واالختبارات، فإنها لم تشمل أي رائدة فضاء 

بحسب ناسا.

213 عملية سير في الفضاء

شهادة حق

الزميــل  ترشــيح  خبــر  حــاز 
الفنــان نــواف المــال لنيــل جائزة 
الصحافــة العربيــة، فــي دورتهــا 
الثامنــة عشــرة عــن فئــة الرســم 
معــدل  أعلــى  الكاريكاتيــري، 
تفاعــل علــى إنســتغرام “البــالد” 
au� المســتخدم وأكــد   أمــس. 

wais93@ أن الفنان نواف المال 
يســتحق الجائــزة، وقــال “كنــت 
أحــد تالميــذه، وشــهادة حــق... 

إنه مبدع”.

كشــف تقريــر لشــركة مايكروســوفت 
األميركيــة العمالقــة، عــن أن قراصنــة 
اختــراق  علــى  يعملــون  إيرانييــن 
األنظمــة والشــركات والحكومــات في 
أنحــاء العالــم، تســببوا بأضــرار تصــل 

قيمتها إلى مئات ماليين الدوالرات.
وجــاء فــي التقرير الذي أجــراه باحثو 
اإليرانييــن  القراصنــة  أن  الشــركة، 
ســرقوا أســرارا ومســحوا بيانــات مــن 
شــبكات كمبيوتــر بعــد أن اســتهدفوا 
خــالل  شــركة   200 نحــو  فــي  اآلالف 
العاميــن الماضييــن، وفــق مــا ذكــرت 

صحيفة “وول ستريت جورنال”.

ذكر التقرير أن القراصنة  «
استهدفوا بشكل خاص شركات 
النفط والغاز، وشركات تصنيع 

المعدات الثقيلة والشركات 
الدولية العمالقة في السعودية 

وألمانيا وبريطانيا والهند 
والواليات المتحدة، حسب ما 

ذكرت وكالة فرانس برس.

قامت شــركة يابانية بابتكار تقنية جديدة، 
يتم وصلها بكاميرات المراقبة في المتاجر، 
وهــي قــادرة علــى مراقبــة النــاس وكشــف 

السارقين قبل أن ينفذوا جريمتهم.
الــذكاء االصطناعــي علــى  تقنيــة  وتعتمــد 
هويــة  لتحديــد  العوامــل  مــن  مجموعــة 
النــاس  بتحليــل وجــوه  تقــوم  إذ  الســارق، 
بصــورة فوريــة، ومراقبــة لغــة أجســادهم، 
وتصرفاتهــم؛ لتحديــد ما إذا كان الشــخص 
مثيــرا للشــك أم ال، حســب ما ذكــرت وكالة 
يمنــح  البيانــات،  جمــع  وبعــد  “بلومبيــرغ”. 
فــي  الموجوديــن  األشــخاص  البرنامــج 

المكان، “عالمة” أو “تقييما”.

في حال سجل شخص ما عالمة  «
مرتفعة، أي أنه محل شك، فإن 

البرنامج يرسل تنبيها للعاملين 
في المتجر، عبر تطبيق ذكي على 
هواتفهم، للتوجه لذلك الشخص. 

وعلى الفور، يتوجه أحد العاملين في 
المتجر إلى الشخص محل الشك؛ 

ليسأله عما إذا كان بحاجة للمساعدة.

هجمات وخسائر 
بالماليين على يد 

قراصنة إيرانيين

كاميرات مراقبة 
ذكية تكشف اللص 

قبل السرقة
تمتــاز كل دولــة ومدينــة أو حتــى قريــة عن غيرها مــن األماكن في العالــم بثقافة ولغة 
وعــادات وتقاليــد محفــورة عند شــعوب األماكن المذكورة، إذ تجــد االختالف والتنوع 

عنوانا جذابا ومثيرا لالهتمام.

ومــن هذه األماكــن الفريدة مــن نوعها هي 
قريــة “جاناتشــي” التركيــة التــي اكتســبت 
عــادات  بســبب  واســعة؛  عالميــة  شــهرة 
وتقاليــد مواطنيهــا الذيــن اســتطاعوا حــل 
مشــكلة التواصــل بين بعضهــم البعض منذ 
أكثر من 400 سنة، وذلك بسبب المسافات 
الشاسعة بينهم، فابتكروا طريقة “الصفير” 

مثــل الطيــور والتي ســميت فيمــا بعد “لغة 
الطيور”.

واعتمــد أهالــي القريــة علــى اللغــة الصفير 
باســتخدام  بــدأوا  إذ  األجيــال،  وتناقلتهــا 
مقاطــع الكلمــات للتواصل فيمــا بينهم بدال 
مــن الصــراخ وتكبد عناء ومشــقة االنتقال 

إلى الشخص للتحدث معه.

قرية تستخدم “لغة الطيور” بين البشر

من ختام عرض أزياء مجموعة “شانيل” الجاهزة بجراند باليه في باريس.

استوحى أهالي القرية اللغة من الطيور التي اعتبروها قادرة على إيصال الصوت بشكل دقيق

السنة الحادية عشرة - العدد 3797
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